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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: stÅ™íbrný vítr, noha parou cválá,
prodaná nevÄ›sta, pan BrouÄ•ek II., VnuÄ•ka, zelená je tráva, Ä•eský Edison, Å™epa lisovaná do krychliÄ•ek, kinderstube, píse
VontÅ¯...
pro Sandru: 19.1.1877 &ndash; narodil se FráÅˆa &Scaron;rámek, Ä•eský spisovatel a dramatik. Roubenka, Ä•í to oblé jméno
je,
to tam u nás doma v Plakánku
pÅ™espanilou máme studánku
Roubenka se jmenuje...
Ä•etla nám kdysi pod Kostí kolegynÄ› Iveta, aprobace zemÄ›pis &ndash; tÄ›locvik, kdyÅ¾ jsme byli
s osmákama (Å¾áky osmých tÅ™íd, nikoli hlodavci) na cyklistickém kurzu v ÄŒeském ráji. To byla, pane, UÄ•itelka!
Údolí
Plakánek dostalo jméno podle rodiny, která v tu pálila uhlí a od vÄ›Ä•ného kouÅ™e jim slzely oÄ•i. pro strejdu: 19.1.1736
&ndash; narodil se James Watt, skotský mechanik a fyzik, vynálezce moderního parního stroje. Ne, Å¾e by ten parní stroj tak
úplnÄ› vymyslel, ale významnÄ› ho vylep&scaron;il, takÅ¾e se dal pouÅ¾ít v praxi. ÄŒímÅ¾ se kola prÅ¯myslové revoluce rozt
plný výkon ;-) Za své zásluhy si James vydobyl místo ve fyzikální síly slávy &ndash; na jeho poÄ•est byla pÅ™ekÅ™tÄ›na koÅˆs
síla na watt. Výkonu jednoho wattu dosáhneme, vykonáme-li práci 1 joulu za 1 sekundu. A práci 1 joulu vykonáme,
pÅ¯sobíme-li silou 1 newtonu po dráze 1 metru. A sílu 1 newtonu pocítíme, upadne-li nám na nohu 100 g Ä•okoláda.
pro
bb: 20.1. 1211 &ndash; narodila se sv. AneÅ¾ka ÄŒeská. Ov&scaron;em tenkrát svatá nebyla, to dá rozum. TakÅ¾e
správnÄ› bychom mÄ›li napsat: narodila se AneÅ¾ka PÅ™emyslovna, nejmlad&scaron;í z (asi) 13 dÄ›tí Ä•eského krále PÅ™em
Otakara I. Ono teda není ani úplnÄ› jasné, Å¾e to bylo roku 1211, natoÅ¾ 20. ledna...
Sotva se narodila, uÅ¾ s ní mÄ›li veli
plány &ndash; hlavnÄ› ji výhodnÄ› provdat. Ve tÅ™ech letech ji poslali na vychování do klá&scaron;tera a rovnou ji zasnoubili
polskému princi. KdyÅ¾ jí bylo &scaron;est, tak umÅ™el. Nelenili, shánÄ›li a sehnali opravdu výbornou partii, císaÅ™ského syn
JindÅ™icha. A tak skoro devítiletou AneÅ¾ku zasnubovali znovu. JenÅ¾e milý puberÅ¥ák JindÅ™ich si to Ä•asem rozmyslel,
nejspí&scaron; na dobrou radu dobrých rádcÅ¯, a vydupal si, Å¾e si vezme o 10 let star&scaron;í Markétu Babenberskou.

A tak krásná AneÅ¾ka zÅ¯stala zas na ocet. A kdyÅ¾ ji pak je&scaron;tÄ› vy&scaron;plouchnul anglický král JindÅ™ich III.
Plantagenet, Å™ekla si AneÅ¾ka &bdquo;dost, toho nemám zapotÅ™ebí&ldquo; a stala se nevÄ›stou Kristovou. ZaloÅ¾ila v P
klá&scaron;ter, skamarádila se svatou Klárou, pÅ™ivedla do ÄŒech Å™ád klarisek a zaloÅ¾ila Ä•istÄ› Ä•eský Å™ád kÅ™iÅ¾o
s Ä•ervenou hvÄ›zdou. Ti se vÄ›novali výluÄ•nÄ› péÄ•i o nemocné, chudé a handicapované. AneÅ¾ka tak vlastnÄ› vytvoÅ™ila p
sociální síÅ¥ :-))
AneÅ¾ka byla povaÅ¾ována za svÄ›tici jiÅ¾ za svého Å¾ivota. O její úÅ™ednÄ› potvrzenou kanonizaci se
praneteÅ™ Eli&scaron;ka PÅ™emyslovna, po ní Karel IV. V r. 1874 se stala alespoÅˆ blahoslavenou (z podnÄ›tu arcibiskupa
BedÅ™icha Schwarzenberga ;-) ). SvatoÅ™eÄ•ení dlouho bránil fakt, Å¾e se pÅ™i husitském plundrování a srovnávání
klá&scaron;terÅ¯ se zemí ztratily její ostatky. Nakonec papeÅ¾ Jan Pavel II. v pÅ™edveÄ•er sametové revoluce pÅ™imhouÅ™i
A tak máme svatou AneÅ¾ku i bez ostatkÅ¯.
V AneÅ¾ském klá&scaron;teÅ™e v Praze (tedy v tom, co z nÄ›ho zbylo) se dne
nachází expozice stÅ™edovÄ›kého a ranÄ› renesanÄ•ního umÄ›ní.
pro Mikina: 20.1. 1930 &ndash; narodil se Buzz Aldrin,
pilot a astronaut, druhý Ä•lovÄ›k na MÄ›síci pro Miu: 21.1. 1862 &ndash; zemÅ™ela BoÅ¾ena NÄ›mcová, Ä•eská spisovatelk
PamÄ›tních desek a pomníkÅ¯ má po ÄŒesku nepoÄ•ítanÄ›, jen na Praze 2 hnedle Ä•tyÅ™i: na domÄ›, kde zaÄ•ala psát BabiÄ
v tom pokraÄ•ovala, kde ji dokonÄ•ila a kde umÅ™ela.
PÅ™edposlední jmenovaná deska ve tvaru pÅ™esýpacích hodin
street view hádanka: kdepak Å¾e to vlastnÄ› je?
pro Kamilu: 21.1.1945 &ndash; zemÅ™el Karel PoláÄ•ek, Ä•eský spisov
humorista a novináÅ™, pÅ™ítel bratÅ™í ÄŒapkÅ¯. Dlouho se mÄ›lo za to, Å¾e zahynul v OsvÄ›timi, ale v 90. letech se podaÅ™
dÅ¯leÅ¾itého svÄ›dka, který potvrdil, Å¾e PoláÄ•ek pÅ™eÅ¾il transport z OsvÄ›timi do tábora Hindenburg, a pozdÄ›ji je&scaro
tábora Gleiwitz, kde byl popraven. Datum úmrtí bylo tedy &bdquo;pÅ™esunuto&ldquo; z 19. Å™íjna 1944 na 21. ledna
1945... PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ projíÅ¾dím Michlí (a projíÅ¾dím jí 2x týdnÄ›), vybaví se mi MuÅ¾i v ofsajdu, Emilka a splynutí du&
Dlouho jsem netu&scaron;ila, co to vlastnÄ› obná&scaron;í, takové splynutí du&scaron;í. AÅ¾ jsem ho na&scaron;la s jednou
Kudlankou :-) pro Wendy: 22.1. 1941 &ndash; zemÅ™el Franti&scaron;ek KÅ™iÅ¾ík, technik a selfmademan. Syn &scaron;e
posluhovaÄ•ky, který nesloÅ¾il maturitu, neb nemÄ›l na poplatky, ale pÅ™esto byl pÅ™ijat na vysokou &scaron;kolu. Na svém k
má: Å¾elezniÄ•ní signalizaci, obloukovou lampu, elektrárnu, lustr, dynamo, svÄ›telnou fontánu, tramvaj... StejnÄ›, jako mÄ›l
Edison svého Teslu, mÄ›l KÅ™iÅ¾ík svého Kolbena.
pro mamÄ•u a Mí&scaron;u &scaron;í&scaron;u: 23.1. 1843 &ndash;
&Scaron;výcar Jakub Kry&scaron;tof Rad získal patent na kostkový cukr. Vlastním jménem Jacob Christoph Rad byl
povolán z VídnÄ› do DaÄ•ic, aby zachránil místní rafinerii pÅ™ed úpadkem. K vynálezu kostkového cukru ho pÅ™ivedla
manÅ¾elka, která se pÅ™i sekání cukrové homole o&scaron;klivÄ› Å™ízla a sepsula ho: &bdquo;Tak dÄ›lej s tím pÅ™ece nÄ›c
Ä•eho jsi Å™editel?&ldquo;
pro Iris: 23.1. 1861 &ndash; narodil se JiÅ™í Stanislav Guth-Jarkovský, sportovní teoretik, který
aktivním sportovcem, stal se významným funkcionáÅ™em turistiky a Ä•eského sportu vÅ¯bec.
Generální tajemník
Mezinárodního olympijského výboru a spoluautor olympijské charty. StÅ™edo&scaron;kolský profesor Ä•e&scaron;tiny a
francouz&scaron;tiny, pÅ™ekladatel Balzaca, Zoly a Karla Maye.
Pracoval téÅ¾ jako ceremoniáÅ™ prezidenta T. G. Masary
kdy navrhl statut Å™ádu Bílého lva, zavedl úÅ™adování na zámku v Lánech a vypracoval audienÄ•ní Å™ád. No, a to
v&scaron;echno zúroÄ•il v Ä•etných pÅ™íruÄ•kách o správném chování, které ho proslavily. pro My&scaron;ku: 23.1. 1999
&ndash; zemÅ™el Jaroslav Foglar, Ä•eský spisovatel literatury pro mládeÅ¾, redaktor nÄ›kolika dÄ›tských Ä•asopisÅ¯ a záÅ¾it
pedagog, jehoÅ¾ dílo významnÄ› ovlivnilo Å¾ivoty mnohých z nás :-)
Potkala jsem ho uÅ¾ jako starého pána na jednom kon
Jarka Nohavici.
MÅ¯ra Kosmasová
http://www.kudlanka.cz
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