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1. Makabejští (167 – 165 př. n. l.) 
Ve druhém století před Kristem vládl v Palestině syrsko-řecký panovník 
Antiochos. Jeho zákony byly pro Židy velkou zkouškou víry a důvěry v Boha. 
Buď se pokloní a přinesou oběť řeckým bohům, nebo je čeká smrt. Někteří 
se podvolili, ne však Makabejští, malá skupinka věrná víře svých otců. Duch 
a odhodlání Makabejských dodnes ožívají v židovském svátku Chanuka 
a připomínají, že i malá skupina může v spravedlivém boji obstát proti 
početnějšímu nepříteli. 

2. Marco Polo (1254 – 1324) 
Marco Polo často udivoval své posluchače příběhy o dalekých zemích 
plných vzácných kamenů a zlata a o „mužích s ocasem“, kteří házejí na 
pocestné ořechy velké jako lidská hlava. Popisoval věci, které jeho krajané 
nikdy neviděli a ani o nich neslyšeli, a tak mu málokdo věřil. Mysleli si, že ty 
podivné příběhy jsou výtvorem jeho bujné fantazie. A přece byly jeho 
zážitky pravdivé. Náš příběh popisuje nejvýznamnější okamžiky Marcovy 
dobrodružné výpravy do Indie, Číny a mnoha dalších zemí, pro 
středověkou Evropu takřka nedostupných. 

3. Jana z Arku (1412 – 1431) 
V roce 1429 se Francie zoufale snažila ubránit svou nezávislost. Agresivní 
angličtí dobyvatelé se rozhodli obsadit její území. Když už se zdá, že město 
Orleans padne do rukou nepřítele, na scéně se objeví 17letá dívka 
z Lorraine. S dětinskou vírou vede Jana své krajany k překvapivému 
vítězství. Když ji však Angličané díky zradě unesou, oslavná zvolání 
vystřídají slzy zoufalství. V předem rozhodnutém procesu byla obviněna 
z čarodějnictví a pak na hranici upálena. Zrodí se tak neobyčejně smutný, 
ale pravdivý příběh Jany z Arku. 

4. Kryštof Kolumbus (1451 – 1506) 
Celá Evropa se snažila najít cestu do Číny zdlouhavou, několikaměsíční 
plavbou směrem na východ. Avšak Kolumbus byl přesvědčen, že se tam dá 
dostat za pouhé dva týdny – budou-li plout na západ. Když se Kolumbovi 
podařilo získat podporu španělské královny Isabelly, konečně mohl dát 
povel: „Napněte plachty, vyplouváme!“ Ani po třech týdnech plavby se 
však na obzoru neobjevil ani náznak nějaké pevniny, proto hrozilo, že se 

posádka vzbouří. A právě tehdy, když se již zdálo, že je vše ztraceno, 
a Kolumbus uvažoval o návratu, spatřili zemi. Tento vytrvalý a zanícený 
mořeplavec objevil díky svému snu kontinent, o jehož existenci tehdejší 
Evropa neměla ani tušení. 

5. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) 
Jen málokdy se v jedné osobě spojí génius a pokorný člověk. A přece by 
o tom v souvislosti s Leonardem da Vinci nikdo nepochyboval! Leonardo 
byl úžasný malíř, obdivovaný umělec a neobyčejný vynálezce, který 
předběhl svou dobu o celá staletí. Tento strhující příběh nám poodhalí 
nejen růst výrazné osobnosti Leonarda, ale namaluje i živý obraz 
skromného muže. Hlubokou touhou tohoto velikána bylo zapsat se do 
srdcí lidí, kteří žili v jeho blízkosti. 

6. Galileo Galilei (1564 – 1642) 
Dnes již každé dítě školou povinné ví, že Země se točí kolem Slunce. Lidé 
žijící v šestnáctém století v Evropě však považovali tento názor za holý 
nesmysl! Galileo byl výjimečný astronom a objevitel. Za tuto pravdu byl 
ochoten riskovat nejen svou pověst, ale i svobodu a život. Odmítl přijmout 
nesprávný pohled na vesmír a posledních osm let svého života kvůli tomu 
strávil v domácím vězení. Jen díky jeho odvaze a oddanosti vědě jsme 
mohli vstoupit do nového světa objevů a poznání. 

7. William Bradford (1590 – 1657) 
Když William Bradford utekl spolu s Otci poutníky (Pilgrim Fathers) z Anglie 
do Nového světa, zjistil, že daní za náboženskou svobodu jsou hlad, nemoci 
a smrt. Polovina osadníků nepřežila první zimu. Na jaře 1621 se však 
William spřátelil s místním indiánským kmenem Irokézů, kteří osadníky 
naučili, jak přežít v těžkých podmínkách. Na konci prvního roku se William 
stal prvním guvernérem nově osídlené krajiny. Po první mimořádně 
očekávané sklizni určil speciální den, kdy se tito evropští osadníci a jejich 
indiánští přátelé setkávali na společné hostině a děkovali za ni Bohu. Tak se 
William Bradford stal otcem slavnosti Díkůvzdání. 
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8. Pocahontas (1595 – 1617) 
Bez výjimečné odvahy divoké indiánské princezny Pocahontas by angličtí 
osadníci v Jamestownu počátkem 17. století zemřeli hladem a na následky 
neočekávaných klimatických podmínek. Její hrdinský čin nejen zachránil 
životy osadníků, ale také smířil dva odlišné národy. Tento příběh nám 
znovu připomene dramatické období, které provázelo první dny osidlování 
Ameriky. Historie přímo ožívá, když pozorujeme, jak se z této skromné 
dívky stává „anděl“ přinášející mír a záchranu. 

9. Benjamin Franclin (1706 – 1790) 
Když Benjamin pozoroval blesky na noční obloze nad Filadelfií, objevil cosi 
úžasného, co navždy změnilo svět. Vyslal do bouří zmítaného nebe 
papírového draka připevněného ke kovové tyči. Na konec provázku pak 
přivázal klíč. Po chvíli čekání elektřina z bouřkového mraku skutečně prošla 
po provázku ke klíči! V tomto dílu se seznámíte s velkým vědcem, 
objevitelem, ale také státníkem, který svými pokusy s elektřinou významně 
zasáhl do historie lidstva. 

10. George Washington (1732 – 1799) 
George Washington se také někdy nazývá „otcem Američanů“. Přinášíme 
vám neobyčejný příběh obyčejného muže, který se právem zapsal do dějin 
osidlování Nového kontinentu nejen jako vojenský vojevůdce, ale i jako 
obratný politik. Vydáme se po jeho stopách od chvíle, kdy zazněly výstřely 
v Lexingtonu, které sledoval celý svět, až po temné dny bitvy o Valley 
Forge. Dozvíme se také o jeho zásluhách při formování nového národa 
a naše putování ukončíme vítězným osvobozením v roce 1783. Příběh 
generála Washingtona je plný odvahy, odhodlání, skromnosti a odvážného 
vlastenectví. 

11. Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
Pod vlivem tradičních hudebních metod svého otce se již ve 12 letech stal 
výborným klavíristou. Když ho v té době slyšel hrát Joseph Haydn, přirovnal 
ho k velkému Mozartovi. Žel, již ve svém mládí začal Beethoven ztrácet 
sluch. Přesto se ještě hlouběji ponořil do světa hudby a zkomponoval 
mnohá díla, která jsou právem považována za to nejlepší, co bylo kdy 
v hudbě vytvořeno. Mezi nejznámější díla patří jeho devět symfonií, 

Patetická sonáta č. 8 a klavírní koncerty. Známá je také jeho klavírní 
skladbička Pro Elišku. Když o několik let později hrál orchestr jeho Devátou 
symfonii, neslyšel už její tóny ani nadšené projevy obecenstva. 
Beethovenova genialita nám přinesla hudbu, která doslova strhává nitro 
člověka. 

12. Abraham Lincoln (1809 – 1865) 
Před sto padesáti lety stál jistý muž před náročným úkolem – smířit jižní 
otrokářské státy se svobodnými severními a zabránit tak rozdělení 
Spojených států amerických. Abraham Lincoln, uhlazený právník ze státu 
Illinois, který neměl žádné zkušenosti s národní politikou, se přesto rozhodl 
jednat. Svými nekompromisními postoji v zásadních 
otázkách nejenže zabránil rozdělení, ale zasadil otrokářství smrtelnou ránu. 
Tím se nesmazatelně zapsal do světové historie a dodnes je v Americe 
považován za nejoblíbenějšího prezidenta. 

13. Florence Nightingale (1820 – 1910) 
Krymská válka zuřila naplno a zranění angličtí vojáci po stovkách umírali 
v nelidských podmínkách. Stav britských polních nemocnic neposkytoval 
pacientům pomoc, ba naopak, ještě zhoršoval jejich vyhlídky na uzdravení. 
Do těchto zařízení, zamořených krysami a blechami, vstoupila žena 
s neoblomným přesvědčením, mimořádnou dávkou trpělivosti a železnou 
vůlí. Vojáci ji nazývali „dáma s lampou“, podle jejích pravidelných 
večerních obchůzek pacientů. Jejím přičiněním se začaly ve zdravotnických 
zařízeních na mnoha místech světa dodržovat potřebné hygienické normy 
a byla zavedena odborná a praktická péče ošetřovatelek o pacienty.  

14. Harriet Tubman (1820 – 1913) 
Ne nadarmo získala Harriet přezdívku „Černý Mojžíš“ (Black Moses). 
Během sedmnácti nebezpečných misí, uskutečněných od roku 1849 do 
roku 1860, osobně pomohla více než 300 otrokům utéct z jižních 
otrokářských států na svobodu. Nesobeckost, ochota riskovat vlastní život 
a silná víra v Boha jí pomohly osvobodit jednotlivce, ale i celé rodiny 
z otrockých řetězů. I když uplynulo již více než sto let od její smrti, její 
příběh je stále novou inspirací pro mnoho lidí nejen v Americe. 
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15. Louis Pasteur (1822 – 1895) 
Louis Pasteur se rozhodl, že vyřeší nejsložitější medicínskou záhadu všech 
dob. Tento velký francouzský vědec zápasil nejen s vlastními omezeními 
způsobenými mozkovou příhodou, ale také s nepřátelskými postoji 
vědecké lékařské obce. A aby toho nebylo málo, po každém neúspěšném 
pokusu hrozilo, že jej malomyslnost zastaví v další práci. Odhodlání ho však 
neopustilo ani tehdy, když stál před největší životní výzvou. Zachrání 
vakcína, testovaná jen na zvířatech, život malého chlapce? Pasteur měl 
odvahu nahlédnout do dříve nepoznaného světa a vakcíny jsou dodnes 
jeho darem lidstvu. 

16. Thomas Alva Edison (1847 – 1931) 
Hodina fyziky ještě nikdy nebyla tak zábavná! Nejuznávanější vědec 
Ameriky, Thomas Alva Edison, otevře své laboratoře a pozve vás, abyste 
i vy objevili jeho tajemství. Vyprávění, okořeněné humornými situacemi 
i málo známými příhodami, nás povede dobrodružnou cestou, na jejímž 
konci zasvítí fungující elektrická žárovka. Příběh nám zároveň připomene 
Thomasovo celoživotní krédo: „Genialita tvoří jedno procento talentu 
a devadesát devět procent dřiny.“ 

17. Alexander Graham Bell (1847 – 1922) 
Alexander Graham Bell a jeho kolega Thomas Watson se rozhodli zlepšit 
telegrafní systém. Jejich novátorské myšlení a odhodlání nakonec vyústily 
do objevu, který změnil svět. Jednoho dne se Alexander se slzami v očích 
díval na malého neslyšícího chlapce, s jakou námahou se učí mluvit. Tehdy 
se rozhodl vymyslet přístroj, který zesílí zvuk a umožní nedoslýchavým 
alespoň cosi slyšet. Hodiny strávené s neslyšícími dětmi mu přitom 
dodávaly energii a touhu dokončit započatou práci. Výsledkem tohoto 
vytrvalého úsilí byl kromě jiných objevů i telefon. 
 
 
 
 
 
 

18. Maria Curie-Sklodowska (1867 – 1934) 
Od raného dětství rodiče své dceři Marii zdůrazňovali, jak důležité je 
vzdělání. Když dospěla, stala se z ní hrdinka vědy. Její oddanost práci, i přes 
chudobu a nemoci, obohatila svět o teorii radioaktivity, objev plutonia 
a úspěšný postup izolace radia. Marie byla prvním laureátem, který získal 
dvě Nobelovy ceny za objevy ve vědě. Její skromný a oddaný postoj 
k životu i vlastní práci se projevil i v tom, že se rozhodla vzdát se zisku ze 
svého výzkumu radia ve prospěch bádání v oblasti léčby rakoviny. 

19. Bratři Wrightovi (Wilbur 1867 – 1912, Orville 1871 – 1948) 
Jedna věc byla všem na světě jasná: k tomu, aby byli lidé schopni létat, by 
museli mít křídla. Jenže bratři Orville a Wilbur Wrightovi tomu odmítali 
uvěřit. Ponořte se s námi do tohoto dobrodružného příběhu o dvou 
opravářích kol. Nejenže se nenechali nikým od svých plánů odradit, ale byli 
dokonce ochotni riskovat i vlastní životy. Do historie se zapsali realizací 
prvního mechanicky poháněného letu. Návrat do dnů bratří Wrightů nám 
pomůže lépe pochopit, jak jejich odhodlání změnilo náš svět. 

20. Helen Keller (1880 – 1968) 
Horečka v dětství způsobila, že toto mimořádně bystré děvče osleplo 
i ohluchlo. Její komunikace s okolním světem se tím výrazně omezila. Stalo 
se z ní rozzlobené, nezvládnutelné dítě, které často podléhalo záchvatům 
zuřivosti. Pak se o ni začala starat 21letá Anna Sullivanová. Podařilo se jí 
proniknout do Helenina světa tmy a ticha a ukončit tím její zničující izolaci. 
Tento dramatický a hluboce citlivý příběh zachycuje bolest s jemným 
humorem a provede nás až k úžasnému vítězství. Anna s Helen spolu 
zdolávají nepřekonatelné překážky, až nakonec najdou cestu ke svobodě. 
 


