
 

 

Mimořádný informační buletin -říjen 2020 

 

Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, 

milí sympatizanti ! 

 

V souladu s nařízením vlády SR spojeným s výskytem epidemie COVID-19  se rozhodl 

 výbor ČSB zrušit všechny aktivity naplánované na měsíce březen-říjen r. 2020. 

Uvědomujeme si, že plánované přednášky, hudební večery nebo poznávací pobyty nemůžeme 

momentálně plně nahradit. Můžeme jen slíbit, že hned jak to bude možné vynasnažíme se  vše 

napravit. Podrobné informace jako vždy  včas najdete na www.cesi.sk 

Prozatím- jako důkaz, že na vás myslíme, a hlavně pro vás, kteří nemáte e-mail adresy,chceme 

alespoň částečně vyplnit čas, který vám zůstal po našich úterních setkáních. 

Připomeneme  vám několik výročí souvisejících s naší vlastí, virtuálně upozorníme na unikátní 

výstavy a doporučíme vám k přečtení pár knižních titulů, které se objevily na knižním trhu. 

 

Výročí. 

 

2. října 1938   Po akceptování Mnichovské dohody čs. vládou byli to Poláci, kteří obsadili Těšínsko, 

                       o co se snažili 20 let. Avšak ani ne po roku / září 1939 /si ho přisvojila Německá říše. 

 

5. října 1305   V Brně se oženil český král Václav III.  s Violou, dcerou těšínského vévody. Tehdy 

                        měl jen 15 roků, takže pro  něho bylo prvořadé spojenectví s Polskem a ne Viola. 

 

6. října 1944    Začátek Karpatsko-dukelské operace. 

 
9. října 1929    Firma F. Janečka / Jawa/ začala jako první v ČSR s výrobou motocyklů. 
 

11. října 1984  Básníkovi Jaroslavu Seifertovi byla udělena Nobelova cena za literaturu. 

 

11.října 1424   Zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. 

 

13. října 1781  Císař Josef II vydal „Toleranční patent“, kterým vyhlásil, i když jen omezenou 

                         náboženskou svobodu 

15. října 1401 Reformní teolog Jan Hus byl zvolen děkanem pražské univerzity, čím začala jeho 
                       akademická kariéra. V roku 1409 po vydání Kutnohorského dekretu Václavem IV.   

                       se  stal dokonce rektorem  .       

16. října 1583  Císař  Rudolf II. oficiálně označuje Prahu za své nové sídelní město. 

 

19. října 1258  Od zapálené svíčky  jednoho z mnichů vyhořel Strahovský klášter. Obnoven byl 

                        během pěti let do ještě impozantnější podoby, než ten původní. 

 

21. října 1435  Český zemský sněm volí jednomyslně umírněného kališníka Janu Rokycanu 

                        pražským arcibiskupem – k nelibosti Zikmunda Lucemburského i papeže. 

 

24. října 1601  Zemřel v Praze po hostině pořádané císařem  Rudolfem II. dánský astronom Tycho 

                       de Brahe. Měl být otráven, ale moderními  výzkumy se zjistilo, že neúměrnou zátěží   

                       se mu protrhl zvápenatěly močový měchýř. 

 

22.října 1898  Ve Vídni se českým rodičům narodil Bedřich Šupčík, který na olympijských hrách v   

                       Paříži  /1924/ získal pro ČSR první zlatou olymp.  medaili ve šplhu na osmimetrovém 

                       laně. B.Šupčík žil u své tety v Kvasicích u Kroměříže, později v Praze a Horosedlech. 

 

 

25.října 1984  František Křižík se zasloužil o elektrické osvětlení Prahy . V tento den bylo jako 

                       první osvětleno Václavské náměstí. 



 

 

26.října 1959  Jaroslav Heyrovský obdržel Nobelovu cenu za objevení metody polarografické 

                        analýzy. 

 

27.října 1913  Narodil se vědec a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle. 

 

28. října 1108  Došlo k  vyvraždění  Vršovců Přemyslovci. 

 

28. října 1918  Byl vyhlášen samostatný československý stát. 

 

29. října 1787 V Praze v Nosticově divadle / dnes Stavovské/ se konala světová premiéra 

                       Mozartovy opery  Don Giovanni -Don Juan. Atmosféru okolo této události popisuje 

                       A. Jirásek v románu F.L.Věk. Známý je i výrok Mozarta „ Moji Pražané mi 

                      rozumějí“. 

 

30. října 1968 Prezident Československé republiky Ludvík Svoboda podepsal Ústavní zákon o čs. 

                       federaci. 

 

31. října 1790 V Královské oboře v Praze se uskutečnil první let balonem s lidskou posádkou. 

 

 

Něco k přečtení- možná vás některá z knižních novinek osloví. 

 

 Zdeněk Ježek a  Irena Jirků/: Ve znamení neštovic.  Poutavý příběh našeho vědce o boji proti 

                         infektu pravých neštovic. 

 

Ladislav Kubizňák: Polygon.  Paměti čs. agenta v čase „ studené války „ v USA a nejen tam. 

 

Petr Blahuš: Čeští lvi pod Hindúkušem .  Český novinář a válečný zpravodaj pravdivě ukazuje život 

                        českých vojáků v Afganistanu. 

 

Karel Čapek: Skoro modlitby. Jsou zde zachyceny hlasy postav z Čapkových knih, které filozofují 

                       nad ….. Uvidíte! 

 

Jan Drnek: Maxmilián-/Námořník, Válka na zkoušku, Deklarace závislosti/. Třídílný román , vycházející ze 

skutečných událostí v Evropě , tedy i u nás. 

 

Na závěr ještě připomeneme, že 25. října 2020 končí v  Muzeu Kampa v Praze výstava obrazů 

Alfonse Muchy a Pasta Onera, která se koná na počest 101. narozenin Medy Mládkové, sběratelky, 

mecenášky a zakladatelky tohoto muzea. Mnozí z vás  jezdíváte často do Prahy, ovšem v současnosti je to 

komplikované. Tak si alespoň klikněte na www.muzeumkampa.cz 

 

 Zpracoval: Ing. Jiří Nevřela        

 Přejeme příjemné dny a na shledanou se těší  výbor ČSB 

 Bratislava, 3.10.2020 
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