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Nevím jak vy, ale mne dÄ›jepis velmi bavil. Tedy - ráda jsem si Ä•etla, co kdo kde vyvedl, pÅ™ípadnÄ›, jak to dopadlo. Ale
prÅ¯&scaron;vih pro mne byla ta data... PaneboÅ¾e, sotva jsem se nauÄ•ila, kdy se zaloÅ¾il nÄ›jakej triumvirát, uÅ¾ zase se to
rozpadlo... A stejnÄ› tak jsem si pletla objevení Ameriky s mým datem narození. Nojo, Ä•ísla... To nikdy nebyla má doména.
Ale stejnÄ› je ta historie hodnÄ› zajímavá, co Å™íkáte?

3050 pÅ™.n.l Jeden SumeÅ™an vynalezl kolo. Do týdne byl nápad ukraden a zduplikován dal&scaron;ími SumeÅ™any,
byl do budoucna dán základ obchodní etice.
2900 pÅ™.n.l. Podiv nad tím, proÄ• EgypÅ¥ani nazvali tu novou vÄ›c "Sfinga" se stal prvním ze sedmi divÅ¯ svÄ›ta.

1850 pÅ™.n.l. Britoni prohlásili operaci Stonehenge za úspÄ›ch. KoneÄ•nÄ› se jim podaÅ™ilo ty &scaron;utráky seskupit
dostateÄ•nÄ› nesmyslném tvaru, aby tím dokázali vÄ›dce mást po celá staletí.
1785 pÅ™.n.l. První kalendáÅ™, sestávající se z roku s 354mi dny, byl pÅ™edstaven Babylonskými vÄ›dci.
1768 pÅ™.n.l. BabyloÅˆané zjistili, Å¾e je nÄ›co &scaron;patnÄ›, kdyÅ¾ zima zaÄ•ala v Ä•ervnu.
776 pÅ™.n.l. První peníze na svÄ›tÄ› se objevily v Persii, coÅ¾ mÄ›lo za následek,
Å¾e hned druhý den se v
padÄ›latel na svÄ›tÄ›.
525 pÅ™.n.l. Byly uspoÅ™ádány první Olympijské hry na svÄ›tÄ›. Ukázalo se, Å¾e jsou podobné tÄ›m moderním, s tím rozd
Å¾e Rusové se nesnaÅ¾ili zapsat dvoumetrovou osobu s knírkem do Å¾enského vrhu koulí.
Místo nich to udÄ›la
410 pÅ™.n.l. Å˜ím ukonÄ•il praxi uvrhnutí dluÅ¾níkÅ¯ do otroctví, Ä•ímÅ¾ odstranil nejvÄ›t&scaron;í pÅ™ekáÅ¾ku vzniku kr
404 pÅ™.n.l. Peloponéská válka trvala uÅ¾ dvacátý sedmý rok, protoÅ¾e ani jedna ze stran nedokázala najít písaÅ™e
schopného do mírové smlouvy správnÄ› napsat "peloponéský".
214 pÅ™.n.l. Desetitisíce ÄŒíÅˆanÅ¯ pracovaly desítky let na výstavbÄ› 2 800 kilometrÅ¯ dlouhé Velké ÄŒínské zdi.
v&scaron;em se ukázalo, Å¾e ani to nedokáÅ¾e udrÅ¾et sousedovic Ä•okla venku.
1 pÅ™.n.l. Výrobci kalendáÅ™Å¯ zji
absolutnÄ› nemohou shodnout na tom, jak se bude nazývat pÅ™í&scaron;tí rok. pokraÄ•ování zítra,tÄ›&scaron;te se!
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