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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: demos kratein, závisti navzdory,
jako blesk, od moÅ™e k moÅ™i, tmavomodrý svÄ›t, jak se bude jmenovat, oslintané zvoneÄ•ky, na západ od ráje, Don
&Scaron;pagát, státní matematika, bene bene, z pÄ›ny zrozená, kafe od Å¾ida, oceloví ptáci.
25.2.1948 &ndash; facebookovská zmanipulovaná mládeÅ¾ vyrazila z Karlova námÄ›stí smÄ›rem k PraÅ¾skému hradu, ab
vyjádÅ™ila podporu prezidentovi Bene&scaron;ovi. V NerudovÄ› ulici narazila na ostÅ™e nabité samopaly.
Mezitím preziden
muÅ¾, který má jen &bdquo;malé pravomoce a v podstatÄ› akorát reprezentuje&ldquo;, pÅ™ijal demisi 12 ministrÅ¯ vlády a
nahradil je novými dle Gottwaldova výbÄ›ru. A tak jsme následujících 40 let slavili VítÄ›zný únor.
MÅ¯j prapradÄ›deÄ•ek, m
rodinné truhlárny s 11 zamÄ›stnanci, z toho dostal astmatickej záchvat a umÅ™el. Moje prateta, &scaron;vagrová vnuÄ•ky
toho prapradÄ›deÄ•ka, stála v davu na Václaváku a fandila Gottwaldovi.
A já tak nÄ›jak nevím, proÄ• tenkrát prezident tu
demisi podepsal &ndash; byl to uÅ¾ jen nemocný a unavený muÅ¾, nebo se bál krveprolití, nebo se rozhodl jako demokrat
nechat si to dle pÅ™ání velké Ä•ásti obÄ•anstva vyÅ¾rat v&scaron;em?
25.2.1634 &ndash; zemÅ™el v Chebu Albrecht Vác
Eusebius z Vald&scaron;tejna, vojevÅ¯dce, generalissimus císaÅ™ských vojsk, generál Oceánského a Baltského moÅ™e,
vévoda frýdlantský a mecklenburský, majitel první soukromé armády a král v&scaron;ech tuneláÅ™Å¯.
Místo materiálními
statky (Vald&scaron;tejnovi vlastnili jen malou tvrz se sedmi vesnicemi s 92 poddanými) vybavil otec Vilém svého synka
rozhodností, váleÄ•nickým talentem, chytrostí, lstivostí a Ä•ernou dírou místo svÄ›domí.

BÄ›hem svého pobytu v Praze si nechal mladík z Vald&scaron;tejna sestavit horoskop od dvorského astronoma Keplera,
kterýÅ¾to nedostateÄ•nÄ› placen císaÅ™em, si takto pÅ™ivydÄ›lával. PÅ™estoÅ¾e z Vald&scaron;tejna znal jen jméno a datu
vystihl jeho osudy i povahu obdivuhodnÄ› pÅ™esnÄ›: &bdquo;...velmi inteligentní osobnost s vyslovenÄ› asociálními sklony a
odporem ke v&scaron;emu v&scaron;ednímu a konvenÄ•nímu, s touhou po výjimeÄ•nosti a chorobnou ctiÅ¾ádostí. Bude
povaÅ¾ován za samotáÅ™e, nepozná lásku manÅ¾elskou ani bratrskou, k nikomu nenajde bliÅ¾&scaron;í vztah. Bude lakotný
a ukrutný. Dojde vysoké hodnosti a bohatství, na cestÄ› za ním si v&scaron;ak proti sobÄ› popudí mnoho nepÅ™átel, s nimiÅ¾
bude vÅ¾dy zápasit...&ldquo;
Voják, alespoÅˆ v tehdej&scaron;í dobÄ›, získává majetek ve vyhraných válkách. A Albrech
sice nebyl váleÄ•nický genius, zato byl geniální manaÅ¾er. Zahájil tím, Å¾e pÅ™evlékl víru z Ä•eskobratrské na katolickou, ukra
stavovskou pokladnu a pÅ™ebÄ›hl s ní k císaÅ™i.
Jeho &scaron;Å¥astná chvíle pÅ™i&scaron;la spolu s Bílou horou, ná
ti letou válkou a hlavnÄ› s pobÄ›lohorskými konfiskacemi, díky kterým rozhojnil svÅ¯j majetek na více neÅ¾ padesát panství a
statkÅ¯. Jeho vévodství bylo státem ve státÄ›. Kazil mÄ›nu, lacino kupoval, draze prodával. VydrÅ¾oval stálou armádu,
Ä•ítající aÅ¾ 100 000 muÅ¾Å¯, a to nikoli z císaÅ™ské apanáÅ¾e, nýbrÅ¾ z kontribucí nepÅ™átelských i spojeneckých území
svého vévodství a vládl jí tvrdou rukou.

Nebýt syfilidy a závisti, mohl se stát Ä•eským králem. NenávidÄ›li ho v&scaron;ichni: protestanti, katolíci, NÄ›mci,
ÄŒe&scaron;i, generálové, lichváÅ™i, o&scaron;izení, okradení. Nakonec i císaÅ™.
A tak ho ze svých sluÅ¾eb propustil. V
se po EvropÄ› rozlili &Scaron;védové. Tak císaÅ™ Vald&scaron;tejna pÄ›knÄ› odprosil, Vald&scaron;tejn se postavil do Ä•ela
armády a &scaron;el si to se &Scaron;védama rozdat. JenÅ¾e ho to tak nÄ›jak uÅ¾ nebavilo. Válka se táhla jak sejra.
Vald&scaron;tejn Ä•ásteÄ•nÄ› vypráskal &Scaron;védy z ÄŒech a Bavorska. NicménÄ› pro svou nechuÅ¥ dále bojovat byl
tajnÄ› prohlá&scaron;en na císaÅ™ském dvoÅ™e za zrádce a cestou do Saska byl muÅ¾, který HabsburkÅ¯m zachránil trÅ¯n,
nemocný a na prahu smrti v Chebu zavraÅ¾dÄ›n.
25.2.1899 &ndash; zemÅ™el Paul Julius Reuter, britský novináÅ™ nÄ›m
pÅ¯vodu, zakladatel jedné z prvních tiskových agentur.
Jmenoval se vlastnÄ› Israel Beer Josaphat, ale v osmadvaceti letech
se stal kÅ™esÅ¥anem a pÅ™ijal jméno Reuter. Pracoval jako úÅ™edník v bance svého strýce a brzy si uvÄ›domil, jakou cenu m
informace. Krátce po vynálezu elektrického telegrafu zaloÅ¾il v Cáchách svou první kanceláÅ™.
Na telegrafní trase
Berlín - PaÅ™íÅ¾ scházelo propojení v úseku Cáchy - Brusel; Reuter toto spojení zajistil pomocí po&scaron;tovních
holubÅ¯. 26.2.1735 &ndash; narodil se Josef Rosenauer, Ä•eský inÅ¾enýr, stavitel Schwarzenberského kanálu.
BÄ›hem uÄ
prokázal mimoÅ™ádné schopnosti pro lesnictví i práci geometra, ale jeho pový&scaron;ení bránil nemanÅ¾elský pÅ¯vod.
Roku 1759 Marie Terezie tuto diskriminaÄ•ní pÅ™ekáÅ¾ku odstranila a Rosenauer nastoupil jako lesní adjunkt do
schwarzenberského lesního úÅ™adu v ÄŒeském KrumlovÄ›.
Pro pohodlné zásobování mÄ›sta VídnÄ› palivovým a staveb
dÅ™ívím vyprojektoval 44 km dlouhý vodní kanál spojující jeden z pÅ™ítokÅ¯ Studené Vltavy a rakouskou Å™eku Große Mühl,
Dunaje, Ä•ímÅ¾ propojil úmoÅ™í Severního a ÄŒerného moÅ™e, získal Ä•estné obÄ•anství VídnÄ› a planetku 85389.
2
narodil se Levi Strauss, americký obchodník, který oblékl svÄ›t do dÅ¾ínsÅ¯.
Jeho jméno pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Löb, pÅ™ejmeno
pÅ™esídlení do Spojených státÅ¯, kam odjel v roce 1847 se svou matkou a sourozenci. Kalifornská zlatá horeÄ•ka, která
nedlouho poté propukla, pÅ™itáhla Strausse do San Franciska.
Nevykolíkoval si tam v&scaron;ak claim, ale velkoobchod
s textilem a obleÄ•ením.
26.2.1932 &ndash; narodil se J. R. Cash, americký zpÄ›vák, kytarista a skladatel.
J.R. nejsou jen tak obyÄ•ejné iniciály, alébrÅ¾ plnohodnotné kÅ™estní jméno. RodiÄ•e se prý nemohli na Å¾ádném jménu
shodnout, pouze na tÄ›ch dvou písmenech.
Armáda to v&scaron;ak odmítla akceptovat, tak si jméno upravil na John R.
Cash. Pak se chopil kytary a narodila se legenda Johnny.
ZÅ™ejmÄ› trauma z dÄ›tství ho inspirovalo k zhudebnÄ›ní básnÄ› S
Silversteina &bdquo;A boy named Sue&ldquo;. MÅ¯ru pak tato píseÅˆ inspirovala k pojmenování jednoho malýho zelenýho
papou&scaron;ka.

27.2.1936 &ndash; zemÅ™el Ivan PetroviÄ• Pavlov, ruský fyziolog, psycholog a lékaÅ™, objevitel podmínÄ›ných reflexÅ¯,
zakladatel klasického podmiÅˆování jako jedné z teorií uÄ•ení.
Biblí na&scaron;ich domácích cviÄ•itelek dravé zvÄ›Å™e je
ov&scaron;em podmiÅˆování operantní, jinak téÅ¾ nazývané uÄ•ení úspÄ›chem, kdy se &bdquo;cviÄ•enec&ldquo; uÄ•í z dÅ¯sle
svého chování.
Klasické podmiÅˆování se uÅ¾ívá napÅ™íklad v léÄ•bÄ› alkoholismu - alkoholikovi se po poÅ¾ití, Ä•ichnu
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 November, 2017, 02:25

Kudlanka

dívání se na alkohol podá tableta, která do pÅ¯l hodiny zpÅ¯sobí zvracení. Za nÄ›kolik týdnÅ¯ alkoholik zvrací uÅ¾ jen pÅ™i
pohledu na fla&scaron;ku :-)
27.2.1902 &ndash; narodil se John Steinbeck, americký spisovatel ocenÄ›ný Nobelovou cenou
za literaturu za rok 1962.
PÅ™íbÄ›hy Steinbeckových hrdinÅ¯ se nejÄ•astÄ›ji odehrávají v Kalifornii, v údolí Salinas, v Monte
v San Joaquin Valley. Toto území bývá je&scaron;tÄ› dnes, témÄ›Å™ Ä•tyÅ™icet let po spisovatelovÄ› smrti, nazýváno
&bdquo;Steinbeckovou zemí&ldquo;.
AÄ• dÄ›jem Ä•asto pochmurné aÅ¾ depresivní, mám Steinbeckovy knihy ráda.
&bdquo;O my&scaron;ích a lidech&ldquo; úplnÄ› nejvíc. 28.2.1824 &ndash; narodil se Jean Francois Gravelet, francouzský
provazochodec a akrobat, který si zvolil umÄ›lecké jméno Charles Blondin podle barvy svých vlasÅ¯ a jako první Ä•lovÄ›k
pÅ™e&scaron;el po napnutém lanÄ› Niagarské vodopády.
Stalo se tak 30. Ä•ervna 1859 a jeho exhibici tehdy údajnÄ›
sledovalo 25 000 zvÄ›davcÅ¯. Vodopády pak pÅ™e&scaron;el je&scaron;tÄ› mnohokrát - se zavázanýma oÄ•ima, pozpátku,
zabalen v pytli, se svázanýma rukama, na bicyklu, s koleÄ•kem, obÄ•as si lehnul, metnul salto Ä•i si usmaÅ¾il a pojedl pravou
francouzskou omeletu. ZakonÄ•il efektním kouskem, kdy na lanÄ› pÅ™enesl na zádech svého manaÅ¾era.
Kupodivu zemÅ™
v posteli v poÅ¾ehnaném vÄ›ku 73 let. 1.3.1950 &ndash; bylo provedeno sÄ•ítání lidu, podle nÄ›hoÅ¾ Å¾ilo u nás v ÄŒesko
k tomuto datu 12 338 450 obyvatel (z toho ÄŒesko 8 896 133 a Slovensko 3 442 317).
1.3.1456 &ndash; narodil se
v KrakovÄ› Vladislav Jagellonský, budoucí král Ä•eský a uherský.
Po smrti prvního a posledního Ä•eského krále JiÅ™ího
z PodÄ›brad, usedl na trÅ¯n Jagellovec Vladislav, v jehoÅ¾ prospÄ›ch se král JiÅ™ík vzdal nástupnického práva svých synÅ¯.
UdÄ›lal to jednak proto, Å¾e ti synové vlastnÄ› nástupnické právo nemÄ›li (v&scaron;echny JiÅ™íkovy dÄ›ti se narodily dÅ™ív,
se stal králem, pak uÅ¾ ani Åˆ), druhak proto, Å¾e JiÅ™ík potÅ™eboval spojence proti uherskému Matyá&scaron;ovi Korvínovi
kterýÅ¾to si brousil zuby na Ä•eskou korunu a postavil se do Ä•ela protiÄ•eské kruciáty. A toho spojence hledal JiÅ™ík u polské
krále Kazimíra.
Kazimír se sice tváÅ™il, Å¾e výmÄ›nou za království pro syna Vladislava pomÅ¯Å¾e, ale nepomohl. JiÅ™
musel vybojovat sám. Vybojoval ÄŒechy a pak umÅ™el. Morava, Slezsko a obÄ› LuÅ¾ice zÅ¯staly Matyá&scaron;ovi.
Na trÅ
nastoupil Polák Vladislav. Ale ani Matyá&scaron; nehodlal Moravu vydat zdarma, a tak se chlapci chvíli
po&scaron;Å¥uchovali, ale pak uÅ¾ toho mÄ›li tak nÄ›jak dost, a království si rozdÄ›lili. S tím, Å¾e ten, který pÅ™eÅ¾ije, získá
druhou polovinu. První umÅ™el Korvín.
Vladislav Jagellonský byl panovník k uzoufání &scaron;edivÄ› prÅ¯mÄ›rný. V zásad
a mírumilovný Ä•lovÄ›k, coÅ¾ je sice prima v soukromém Å¾ivotÄ›, ale k Å™ízení státní politiky je to trochu málo. A tak Ä•eském
státu zase vládla &scaron;lechta, zatímco mÄ›kkosrdcatý král na soudech a snÄ›mech pospával, a kdyÅ¾ ho vzbudili,
kaÅ¾dému v&scaron;e odkýval s komentáÅ™em: &bdquo;DobÅ™e! DobÅ™e!&ldquo; Král to byl sice na baterky, ale protoÅ¾
umÄ›nímilovný, postavil nám Pra&scaron;nou bránu, vodárnu u Mánesa &ndash; &Scaron;títkovskou vÄ›Å¾, opravil
HradÄ•any, pohnul se stavbou Svatovítské katedrály, zbudoval Vladislavský sál a postavil vÄ›Å¾ Daliborku, která získala
jméno po svém prvním vÄ›zni, jehoÅ¾ nauÄ•ila nouze housti. 1.3.1445 &ndash; narodil se Sandro Botticelli, renesanÄ•ní italsk
malíÅ™.
Sandro je zkrácenina od Alessandro, Botticelli pak nelichotivá pÅ™ezdívka jeho tlustého bratra. ZaÄ•ínal patrnÄ› ja
zlatník, potom se uÄ•il u uznávaného malíÅ™e Filippa Lippiho.
Pracoval pÅ™edev&scaron;ím na zakázku rodu Medicejský
Na konci svého Å¾ivota podlehl fanatickému knÄ›zi Savonarolovi a v&scaron;eobecnému florentskému &scaron;ílenství a
naházel nÄ›kolik svých dÄ›l na hranici u pÅ™íleÅ¾itosti pálení marnivostí. Je pohÅ™ben v tom samém kostele jako Amerigo
Vespucci.
V jeho rodné Florencii, z které kromÄ› 2 let, kdy pracoval na výzdobÄ› Sixtinské kaple, nevytáhl paty, není pro
samého Botticelliho kam plivnout ;-) Jeho Zrození Venu&scaron;e je hlavní atrakcí galerie Uffizzi.
2.3.1912 &ndash;
zemÅ™el Vilém Mr&scaron;tík, Ä•eský spisovatel.
Autor Pohádky máje a spoluautor populární traviÄ•ky Mary&scaron;i na
stará kolena propadl melancholii a stihomamu. PotrpÄ›l si na lolitky a v&scaron;eobecnÄ› se to o nÄ›m vÄ›dÄ›lo.
KdyÅ¾ jed
vidÄ›l sváteÄ•nÄ› obleÄ•eného souseda, kterák vychází z domu, vsugeroval si, Å¾e ho jde udat kvÅ¯li dívÄ•inÄ›, co mu pomáha
ve vÄ•elínÄ›, a podÅ™ízl si skalpelem hrdlo.
2.3.1927 &ndash; zemÅ™el Jan Ka&scaron;par, Ä•eský inÅ¾enýr a prÅ¯kopník
aviatiky.
Po studiích nejprve pracoval u Laurina a Klementa, pak se vrátil do rodných Pardubic a zaÄ•al si stavÄ›t letadlo.
UprostÅ™ed práce ho dostihla zpráva, Å¾e Francouz Louis Blériot pÅ™eletel La Manche. Ka&scaron;par nicménÄ› letadlo
dostavÄ›l, ale nelétalo. Tak si koupil stroj Blériot XI, který vybavil vlastním motorem.
A na jaÅ™e 1910 koneÄ•nÄ› vzlétl. V
spí&scaron;e skoÄ•il. Cvik ale dÄ›lá mistra a za krátko uletÄ›l i 2 kilometry. Rok po té doletÄ›l z Pardubic aÅ¾ do
Prahy. &bdquo;Podél Å¾elezniÄ•ní tratÄ› blíÅ¾il se letoun od Pardubic ku Praze. Nad Prahou jej obklopila mlha, ale Å™ídÄ› se
stÅ™íbrnou stuÅ¾kou Vltavy, zamíÅ™il pilot bez váhání k chuchelskému závodi&scaron;ti a pÅ™istál. Nejdel&scaron;í pÅ™esp
let v Rakousku-Uhersku &scaron;Å¥astnÄ› konÄ•í, pilot si pÅ™evléká slavnostní oblek a odjíÅ¾dí do Prahy na svatbu svého
pÅ™ítele.&ldquo;
2. bÅ™ezen je zÅ™ejmÄ› den s negativní energií, protoÅ¾e 15 let po smrti Viléma Mr&scaron;tíka taktéÅ¾
letec konÄ•í svÅ¯j Å¾ivot sebevraÅ¾dou. Letadlo, s kterým pÅ™ekonal 121 km mezi Pardubicemi a Prahou za 92 minut ve
vý&scaron;ce asi 800 m, vÄ›noval Národnímu technickému muzeu, kde je vystaveno dodnes. MÅ¯ra Kosmasová
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