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Osobnosti s erby - 2.část

V další části bych Vám rád představil osobnosti našeho národa, kterým byl udělen erb spolu
s povýšením do šlechtického stavu v předminulém století za zásluhy na poli umění a vědy.
Václav Brožík šlechtic z Valrose
- * 5.března (7.března) 1851 v Železném Hamru u Třemošné
- + 15.dubna (14.dubna) 1901 v Paříži
- povýšení do šlechtického stavu s predikátem z Valrose 8.května 1897,
diplom 17.listopadu 1897 ve Vídni
- pocházel z nejchudších poměrů, poslední ze sedmi dětí kotláře
- učil se litografem a v porcelánce, od roku 1868 studoval na Akademii
výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech a Mnichově
- v roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské
a holandské malíře
- oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy.
- byl povolán jako profesor na pražskou Akademii, rodina zůstala v Paříži a
svůj čas až do smrti dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu. Byl součástí
tzv. "Generace českého Národního divadla".
- dosáhl v Paříži mnoha cen a vyznamenání a nakonec byl zvolen členem
Francouzského institutu. Z tchánova podnětu namaloval obraz na téma Tu
felix Austria nube, jímž měl získat přízeň rakouského císaře, což se mu
podařilo a císař pak Brožíka povýšil do šlechtického stavu
- stal se nejznámějším českým malířem v Evropě poslední čtvrtiny 19. století,
byl ctěn jako největší žijící český malíř.
- rod vymřel po meči i přeslici
Jan Evangelista rytíř Purkyně (Purkynie)
- * 17.prosince (18.prosince) 1787 v Libochovicích
- + 28.července 1869 v Praze
- povýšení do rytířského stavu 15.července 1869 ve Vídni
- otec byl správcem libochovického šlechtického panství
- byl to český fyziolog, anatom, biolog a filozof, otec malíře Karla Purkyně
- svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (v
Karolinu roku 1837) se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie,
nejvýznamnější Purkyňovou prací je formulace buněčné teorie
- řada dalších přírodovědných objevů byla nazvána Purkyňovým jménem:
obraz cév v oku jako Purkyňova blesková figura, zrcadlení na lomových
plochách oka jako Purkyňovy obrázky, změna světlosti barev v šeru jako
Purkyňův fenomén, jádro vaječné buňky jako Purkyňův zárodečný měchýřek,
v mozečku Purkyňovy buňky, v srdci Purkyňova vlákna.
- Purkyněho lze považovat i za průkopníka v oblasti animovaného filmu.
- vzhledem k jeho proslulosti by nám na další výčet jeho četných aktivit a
četných úspěchů nestačily GH listy
- dle Dr.Milana Bubna jeho vnuci žádali o zrušení šlechtictví, naštěstí
neúspěšně
- rod doposud žije
Zdroj : Wikipedia, Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze r.1978 ř.6 Václav Elznic,
Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů .
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P.S.: Možno zkrátit, aby se vše vešlo na jednu stranu a bylo použito logo Osobností s erby. Erb vždy
větší než foto, když se fotka nevejde, nevadí.

