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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: hrnÄ•íÅ™ s kytarou, PÅ™emyslovi vn
lÅ¾iÄ•ka zdraví, hudební výchova sirotkÅ¯, poÄ•átek církevních restitucí, letcÅ¯m a námoÅ™níkÅ¯m, bílá pilulka, mistr pÅ™es
vápenec, trÅ¾ní hospodáÅ™ství, smrt Ä•íhá ve spr&scaron;e, Ä•ernobílý sport, doutníky plnÄ›né vodíkem, virová ofenziva.
3.3.1994 &ndash; zemÅ™el Karel Kryl, Ä•eský písniÄ•káÅ™, básník a grafik. Bylo mi tak nÄ›jak jedenáct, kdyÅ¾ jsem
sly&scaron;ela, jak si máma u za&scaron;ívání zpívá BratÅ™íÄ•ku, zavírej vrátka. I pídila jsem se, o Ä•em Å¾e ta píseÅˆ je. A ta
jsem se seznámila s Krylem, srpnem 1968 a proÄ• vlastnÄ› nesmím chodit do pionýra. Spousta Krylových
&bdquo;protiarmádních&ldquo; písní vznikla bÄ›hem jeho vojenské sluÅ¾by, o níÅ¾ si nemyslel, Å¾e z chlapcÅ¯ dÄ›lá chlapy.
Vojenskou buzeraci, hloupost a zvÅ¯li upÅ™ímnÄ› nesná&scaron;el.

3.3.1799 &ndash; narodil se Franti&scaron;ek Veverka, vynálezce v oboru zemÄ›dÄ›lské techniky.
Spolu se svým
bratrancem zpÅ¯sobili revoluci v zemÄ›dÄ›lství, kdyÅ¾ vymysleli sofistikovaný pluh, který pÅ¯du nejen rozru&scaron;oval, ale tak
obracel. Pojmenovali ho ruchadlo.
O &bdquo;veverÄ•e&ldquo; byl velký zájem. Bratranci nestíhali vyrábÄ›t. Na kolenÄ› ve
své kovárnÄ›. Netu&scaron;ili, Å¾e si mohou dát svÅ¯j vynález patentovat. Zato jiní to tu&scaron;ili, napÅ™íklad hospodáÅ™ský
úÅ™edník Jan Kainz, který si nechal ruchadlo podle vzoru vyrobit a prezentoval ho jako svÅ¯j vynález na hospodáÅ™ské
výstavÄ› v Praze. Kainzpflug (KainzÅ¯v pluh) se setkal s velkým ohlasem. PraÅ¾ský nÄ›mecký tisk ne&scaron;etÅ™il obdivem,
vynález NÄ›mec Kainz vytvoÅ™il.
Byli ale Ä•estní tací, kterým se takový podvod nelíbil, i rozhoÅ™el se národnostní spor o a
Trvalo to více jak 50 let, ale spravedlnost zvítÄ›zila a bratrancÅ¯m Veverkovým byl vynález ruchadla pÅ™iznán. (Pozn.
red.: Loni v listopadu z pomníku bratrancÅ¯ Veverkových v Rybitví u Pardubic nÄ›kdo ukradl tento bronzový model ruchadla.
Pomník vybudoval cech kováÅ™Å¯ v roce 1927 jako poctu vynálezcÅ¯m ruchadla hned vedle jejich rodného domu na místÄ›,
kde oba vynálezci vyorali první brázdu. ZlodÄ›ji 350 kilogramÅ¯ váÅ¾ící ruchadlo od podstavce odÅ™ízli. Historická cena
bronzového modelu se odhaduje na stovky tisíc korun. ProtoÅ¾e ov&scaron;em není ruchadlo funkÄ•ní, zlodÄ›ji ho
nejspí&scaron; rozÅ™ezali a prodali do sbÄ›ru, kde za nÄ›j mÅ¯Å¾ou dostat maximálnÄ› 30 000 korun.)
3.3.1993 &ndash; z
Albert Bruce Sabin, americký vÄ›dec polského pÅ¯vodu, který se zaslouÅ¾il o vymýcení obávané dÄ›tské obrny.
DÄ›tská
pÅ™enosná obrna &ndash; infekÄ•ní virové onemocnÄ›ní, které se &scaron;íÅ™í hlavnÄ› ústnÄ›-fekální cestou a jehoÅ¾ jediný
pÅ™ena&scaron;eÄ•em je Ä•lovÄ›k, provázela lidstvo od nepamÄ›ti. S pÅ™íchodem prÅ¯myslové revoluce, kdy se lidí zaÄ•ali z
ve velkém stÄ›hovat do mÄ›st, se z ní stal opravdový stra&scaron;ák. Dokud se dÄ›ti batolily po hospodáÅ™ství, budovaly si
pÅ™irozenou imunitu. Ve mÄ›stech o tuto moÅ¾nost pÅ™i&scaron;ly, za to získaly bonus v podobÄ› vysoké koncentrace lidí, o
provázené nedostateÄ•nou hygienou. A epidemie udeÅ™ily s pravidelností &scaron;icího stroje.

Na konci 19. století byla zji&scaron;tÄ›na infekÄ•ní povaha onemocnÄ›ní, o nÄ›kolik let pozdÄ›ji vídeÅˆský patolog Karl Lands
indentifikoval zákeÅ™ného viníka - poliovirus.
ÚÄ•inné oÄ•kování ale hledali lékaÅ™i dlouho. NeúspÄ›&scaron;ných Ä•i jen
Ä•ásteÄ•nÄ› úspÄ›&scaron;ných pokusÅ¯ bylo mnoho, aÅ¾ americký vÄ›dec polského pÅ¯vodu Albert Bruce Sabin dokázal
z oslabených Å¾ivých virÅ¯ obrny vyrobit vakcínu, která zaji&scaron;Å¥ovala stoprocentní imunitu.
V roce 1958 ÄŒeskoslo
zavedlo její výrobu a na jaÅ™e roku 1960 byla bÄ›hem tÅ™í dnÅ¯ v celé republice podána tÅ™em a pÅ¯l milionu dÄ›tí od dvou m
do Ä•tyÅ™ let.
A dÄ›tská obrna ode&scaron;la na smeti&scaron;tÄ› dÄ›jin.
4.3.1678 &ndash; narodil se Antonio Lucio
italský barokní hudební skladatel. Syn benátského holiÄ•e, vystudoval na knÄ›ze, ale pro astma musel z knÄ›Å¾ské dráhy
odstoupit. Vono se blbÄ› káÅ¾e, kdyÅ¾ se jeden dusí.
Pak se stal houslovým mistrem v Pio Ospedale della Pietà, jednom
z benátských sirotÄ•incÅ¯, které byly provozovány z veÅ™ejných prostÅ™edkÅ¯.
Chlapci se vyuÄ•ili Å™emeslÅ¯m a opou&s
sirotÄ•inec v 15 letech. Dívky byly vedeny k domácím pracím, získávaly hudební vzdÄ›lání a ty nejtalentovanÄ›j&scaron;í se
stávaly Ä•lenkami Ospedalského sboru a orchestru. x x x Mám slabost pro housle a dlouhovlasý chlapy,
tak uznáte, Å¾e tohle jsem si nemohla odpustit :-)
5.3.1222 &ndash; PÅ™emysl Otakar I. vydává tzv. Velké privilegium
církvi, kde po nÄ›kolikaletých vleklých sporech s praÅ¾ským biskupem OndÅ™ejem, uznává biskupovi soudní moc nad
duchovenstvem, právo na dosazování knÄ›Å¾í a právo vymáhat desátek od poddaných. Církev se stává samostatným
stavem. 5.3.1512 &ndash; narodil se Gerhard Mercator, vlámský kartograf, autor prvního mapového atlasu na svÄ›tÄ›.
KromÄ› toho, Å¾e dal souboru map pojmenování, vymyslel nový zpÅ¯sob výroby glóbÅ¯ z papíroviny a sádry, na kterou se
nalepila mapa svÄ›ta, místo aÅ¾ doposud pouÅ¾ívaného rytí do mosazné Ä•i dÅ™evÄ›né a pozlacené koule.
A je&scaron;
vymyslel nový zpÅ¯sob zobrazení, které dnes nese jeho jméno. Mercatorovo zobrazení je druh úhlojevného (zachovává
úhly) válcového mapového zobrazení, které se pouÅ¾ívá zejména na námoÅ™ních a leteckých navigaÄ•ních mapách.
Mapa vznikne tak, Å¾e se zemÄ›koule obalí papírovým válcem kolem rovníku, povrch koule se na válec
&bdquo;promítne&ldquo;, válec se rozbalí a &scaron;up &ndash; máme mapu. Poledníky jsou zobrazeny ve stejných
rozestupech, zatímco vzdálenost rovnobÄ›Å¾ek se smÄ›rem k pólÅ¯m zvÄ›t&scaron;uje. Oblasti kolem rovníku jsou zobrazeny
celkem pÅ™esnÄ›, na rovníku úplnÄ› pÅ™esnÄ›. ÄŒím blíÅ¾e k pólÅ¯m, tím se vzdálenosti více deformují. Pak se nám Grónsk
jako Afrika :-)
ProtoÅ¾e na Mercatorových mapách se loxodroma - Ä•ára protínající poledníky pod stejným úhlem - jeví jako
pÅ™ímka, Å™ídili se podle tÄ›chto map aÅ¾ do zavedení druÅ¾icové navigace v&scaron;ichni námoÅ™níci i letci.
Mercator
zobrazení pouÅ¾ívají také googlemaps :-)
6.3.1899 &ndash; nÄ›mecká chemická spoleÄ•nost Bayer obdrÅ¾ela registrova
ochrannou známku na aspirin.
Toto nejstar&scaron;í synteticky pÅ™ipravované léÄ•ivo, které tlumí bolest, sniÅ¾uje horeÄ•k
pÅ¯sobí protizánÄ›tlivÄ› a zabraÅˆuje shlukování krevních destiÄ•ek, si v roce 1950 vyslouÅ¾ilo místo v GuinnessovÄ› knize rek
jako nejroz&scaron;íÅ™enÄ›j&scaron;í lék proti bolesti.
KaÅ¾dou sekundu spolkne na svÄ›tÄ› tento prá&scaron;ek 3 000 lidí
RoÄ•nÄ› se vyrobí asi 100 miliard pÅ¯lgramových aspirinových tablet.
Kdyby se poloÅ¾ily vedle sebe, ovinuly by zemÄ›kouli
pÄ›tadvacetkrát. 6.3.1475 &ndash; narodil se Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, italský renesanÄ•ní sochaÅ™, mal
architekt a básník.
Sochy se z pod majzlíku geniálního sochaÅ™e vynoÅ™ovaly z mramoru tak, jako byste vypou&scaron;tÄ›
vodu z vany. Tu vykouklo koleno, tam ruka, a najednou tu stála socha v celé své kráse. VýbÄ›ru mramoru vÄ›noval
Michelangelo velkou pozornost, ve svém oblíbeném lomu v CarraÅ™e si kolikrát mramorový blok sám páÄ•il. OstatnÄ› kvÅ¯li
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své umínÄ›nosti, co se týÄ•e výbÄ›ru materiálu, zÅ¯stal medicejský kostel svatého Lorence ve Florencii bez fasády. PapeÅ¾, kte
to celé to platil, chtÄ›l mramor na obklad tÄ›Å¾it v nejbliÅ¾&scaron;ím lomu, Michelangelo podstatnÄ› dál v CarrarÄ›, a kdyÅ¾ s
koneÄ•nÄ› tihle dva dohodli a postavila se dokonce silnice, po které se mÄ›l ten &scaron;utr vozit, tak se vzbouÅ™ili dÄ›lníci v
kamenolomu.
Pro svoji nejznámÄ›j&scaron;í sochu zpracoval Michelangelo kamenný blok nevhodných rozmÄ›rÅ¯ (5 m vyso
o základnÄ› 1 x 1 m) s mnoha kazy a usazeninami, který stál 40 let bez vyuÅ¾ití pÅ™ed florentskou katedrálou. David,
kterého Michelangelo dokonÄ•il po dvou a pÅ¯l letech práce, svého tvÅ¯rce proslavil a zajistil mu nesmrtelnost. Za sochu
dostal údajnÄ› 900 zlatých dukátÅ¯, coÅ¾ prý bylo víc, neÅ¾ vydÄ›lal Leonardo da Vinci za celý Å¾ivot.
Michelangelo Å¾il
Florencii a v Å˜ímÄ›. Pracoval pro Medicejské i florentskou republiku, papeÅ¾e i nejvýznamnÄ›j&scaron;í církevní hodnostáÅ™e
stal se zámoÅ¾ným muÅ¾em. Nikdy se neoÅ¾enil a nemÄ›l dÄ›ti.
&bdquo;Vousiska k nebi, vyvrácený týl na samém hrbu, p
ptaÄ•í stvÅ¯ry, a jak ten &scaron;tÄ›tec poÅ™ád stÅ™íká shÅ¯ry, uÅ¾ mi tváÅ™ celou vydláÅ¾dil. A tak i mozek sám rodí jen z
na víc nemá síly: tÄ›Å¾ko se z kÅ™ivé hlavnÄ› stÅ™ílí! A proto braÅˆ, mÅ¯j milý, mé mrtvé dílo a mou povÄ›st s ním: já nejsem
sem nepatÅ™ím!", napsal umÄ›lec, kdyÅ¾ po Ä•tyÅ™i roky maloval stropní fresky v Sixtinské kapli.
NemÄ›l pravdu. Sixtins
krásná, krásná, krásná...
7.3.1935 - AmeriÄ•an Charles Darrow vynalezl deskovou hru Monopoly. Je&scaron;tÄ› v
témÅ¾e roce se Monopoly staly nejprodávanÄ›j&scaron;í hrou v USA a z pÅ¯vodnÄ› nezamÄ›stnaného a chudého Darrowa se
záhy stal milionáÅ™., V dobách, kdy u nás burÅ¾oazní monopoly nebyly k mání, vyrábÄ›li jsme si je doma stylem
&bdquo;udÄ›lej si sám&ldquo;. Pastelky, Ä•tvrtky a nÅ¯Å¾ky k dostání byly., MÅ¯j otec byl (a poÅ™ád teda je) vá&scaron;nivý
sbÄ›ratelem knih. Tak jsem mu kdysi vyrobila k VánocÅ¯m monopoly s praÅ¾skými antikvariáty místo hotelÅ¯ a knihami místo
domÅ¯ :-)... 8.3.1944 &ndash; v plynových komorách koncentraÄ•ního tábora OsvÄ›tim-BÅ™ezinka bylo usmrceno 3792 osob z
rodinného tábora Ä•eských Å½idÅ¯. 8.3.1942 &ndash; zemÅ™el José Raúl Capablanca, kubánský &scaron;achista, mistr
svÄ›ta v &scaron;achu v letech 1921&ndash;1927.
Za svÅ¯j Å¾ivot sehrál 583 partií ve významných turnajích a zápasech, z
nichÅ¾ prohrál 35, vÄ›t&scaron;inu ov&scaron;em buÄ•to na poÄ•átku nebo na konci své kariéry.
Simulace povÄ›stné
&scaron;achové partie, kdy Jára Cimrman vyhroÅ¾oval Capablancovi dvojitým &scaron;achem a znervóznÄ›lý Capablanca
táhnul na G12, Ä•ímÅ¾ se ocitnul zcela mimo &scaron;achovnici a zaznamenal tak první aut v dÄ›jinách
&scaron;achu:
8.3.1917 &ndash; zemÅ™el Ferdinand von Zeppelin, nÄ›mecký konstruktér vzducholodí.
GenerálporuÄ
nÄ›mecké kavalerie Ferdinand hrabÄ› von Zeppelin vzduchoplavbÄ› zcela propadl za americké ObÄ•anské války, kdy
pracoval jako pozorovatel ve sluÅ¾bách Unie.
BÄ›hem let strávených v neposlu&scaron;ných balónech vymyslel Å™iditelnou
vzducholoÄ•. První zaÄ•al stavÄ›t ve svých 61 letech. Byla dlouhá 128 metrÅ¯, pohánÄ›ly ji dva motory a dosahovala rychlosti
32 km/hod.
NejvÄ›t&scaron;í slávy vzducholodí se v&scaron;ak jiÅ¾ Zeppelin nedoÅ¾il. NejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í z
byla vzducholoÄ• Graf Zeppelin s objemem vodíkové náplnÄ› 85 036 m³, délkou 236 m, cestovní rychlostí 115 km/h a
doletem 12 000 km.
Prakticky aÅ¾ do zaÄ•átku 2. svÄ›tové války zaji&scaron;Å¥ovala transatlantickou dopravu a podnikla
mnoho výzkumných a propagaÄ•ních letÅ¯, napÅ™íklad polární výpravu mapující severní pobÅ™eÅ¾í Ruska. Létala na pravide
z NÄ›mecka do Brazílie. BÄ›hem deseti let úspÄ›&scaron;ného provozu urazil Graf Zeppelin 1 700 000 km, dopravil 34 000
cestujících a 78 tun po&scaron;ty. Éru velkých dopravních vzducholodí ukonÄ•ila roku 1937 katastrofa nejvÄ›t&scaron;í z nich
&ndash; 245 m dlouhého kolosu Hindenburg.
8.3.1918 &ndash; první pÅ™ípad &scaron;panÄ›lské chÅ™ipky rozbÄ›hl z
epidemii, jejíÅ¾ poÄ•et obÄ›tí se odhaduje na 40 miliónÅ¯ lidí... MÅ¯ra Kosmasová

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 November, 2017, 02:24

