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Pár citátÅ¯, tentokráte o pokroku: Chlubíme se pokroky vÄ›deckými a zapomínáme, Å¾e v&scaron;echny vymoÅ¾enosti vÄ›d
slouÅ¾í rovnÄ›Å¾ k úÄ•elÅ¯m dobrým jako zlým. - LékaÅ™ský výzkum dosáhl takových pokrokÅ¯, Å¾e koneckoncÅ¯ uÅ¾ na
zdravého Ä•lovÄ›ka. - NemÅ¯Å¾e&scaron; tvrdit, Å¾e civilizace nezaznamenává urÄ•itý pokrok, neboÅ¥ v kaÅ¾dé dal&scaron
válce tÄ› zabijí novým zpÅ¯sobem. - NÄ›které pokrokové Å¾eny si pletou erekci s reakcí, protoÅ¾e oboje znají jen z knih...
1618: PÅ™í&scaron;tí generace byly odsouzený k záhubÄ›, kdyÅ¾ AngliÄ•ané popravili sira Waltera Raleigha, ale jeho
tabákové rostlinky nechali na pokoji. 1642: DevÄ›t studentÅ¯ obdrÅ¾elo úplnÄ› první tituly bakaláÅ™e umÄ›ní na americkém
kontinentÄ› a okamÅ¾itÄ› zjistili, Å¾e nejsou Å¾ádná volná místa pro chlapce s pokrokovým umÄ›leckým vzdÄ›láním. 1670:
Puritáni byli natolik zabrání do upalování fale&scaron;ných Ä•arodÄ›jnic, Å¾e ani neoslavili kulaté výroÄ•í získání své
náboÅ¾enské svobody. 1755: Samuel Johnson vydal první anglicky slovník, Ä•ímÅ¾ aspoÅˆ malým dÄ›tem poskytl kníÅ¾ku,
které mohly najít v&scaron;echna sprostá slova. 1758: New Yersey je vybráno jako místo pro první americkou
Indiánskou rezervaci. To mÄ›lo IndiánÅ¯m ukázat, jak nuzný Å¾ivot je od této chvíle v podobných zaÅ™ízeních Ä•eká. 1763:
Francouzsko-Indiánská válka skonÄ•ila. Jak Francouzi, tak Indiáni prohráli. 1770: ZastÅ™elení tÅ™i lidí bÄ›hem
Bostonského masakru zaÅ¾ehlo plamen revoluce. O 200 let pozdÄ›ji by zastÅ™elení tÅ™i lidí v Bostonu bylo povaÅ¾ováno za
prÅ¯mÄ›r pro sobotní noc. 1773: Kolonisté v bostonském pÅ™ístavu naházeli do moÅ™e náklad Ä•aje. Britové tento Ä•in
nazvali barbarstvím, protoÅ¾e nikdo k tomu nepÅ™idal mléko. 1776: Napoleon se rozhodl udrÅ¾ovat neutrální postoj k
Americké revoluci. PrimárnÄ› proto, Å¾e mu bylo teprve sedm let. 1779: John Paul Jones BritÅ¯m oznámil:
&bdquo;Teprve teÄ• zaÄ•ínám bojovat!", naÄ•eÅ¾ se zaÄ•al cítit ponÄ›kud trapnÄ› po zji&scaron;tÄ›ní, Å¾e jeho loÄ• se potáp
NejslavnÄ›j&scaron;í vÄ›tou, kterou Marie Antoinetta Å™ekla bylo: "Dejte jim naÅ¾rat olova!". Bylo to taky poslední diplomatick
prohlá&scaron;ení, které kdy pronesla. A taky poslední vÄ›c, kterou vÅ¯bec pronesla. 1799: PÅ™eklad nápisu na
rosettském kameni koneÄ•nÄ› uÄ•encÅ¯m prozradil, Å¾e egyptské hyeroglyfy neÅ™íkají nic dÅ¯leÅ¾itého: "Drahy Ramsesi, jak
má&scaron;? Já se mám dobÅ™e." 1805: Robert Fulton vynalezl torpédo.
1807: Robert Fulton vynalezl parník, takÅ¾e mÄ›l koneÄ•nÄ› nÄ›co, co mohl vyhodit do povÄ›tÅ™í torpédem. 1815: Jsou
stanovena pravidla Po&scaron;tovní sluÅ¾by. Stalo se tak poté, co Andrew Jackson zvítÄ›zil v bitvÄ› o New Orleans, mÄ›síc po
skonÄ•ení války 1812-1814, o Ä•emÅ¾ ho mÄ›l spravit dopis, který v&scaron;ak dostal aÅ¾ po bitvÄ›... 1850: Henry Clay
prohlásil: "Dávám pÅ™ednost tomu mít pravdu, neÅ¾ se stát prezidentem", coÅ¾ vyvolalo bouÅ™í smíchu, neb to prohlásil
Ä•lovÄ›k, který na prezidenta neúspÄ›&scaron;nÄ› kandidoval uÅ¾ pÄ›tkrát. 1859: Charles Darwin napsal "O pÅ¯vodu druhÅ¯
Má to zhruba stejnou zápletku jako "Planeta opic", ale rozhodnÄ› to nevydÄ›lalo tolik penÄ›z. 1865: UnionistiÄ•tí vojáci
Ä•elili nejtÄ›Å¾&scaron;ímu úkolu celé války: UdrÅ¾et generála Granta natolik stÅ™ízlivého, aby pÅ™ijal Leeovu kapitulaci.
1894: Thomas Edison promítl první pohyblivé obrázky. V&scaron;em se to líbilo, s výjimkou filmových kritikÅ¯. 1903:
OtevÅ™ení TranssibiÅ™ské magistrály umoÅ¾nilo cestujícím z Moskvy dosáhnout Vladivostoku za 8 dní, coÅ¾ je mnohem
rychleji, neÅ¾ se tam vÄ›t&scaron;ina z nich kdy chtÄ›la dostat. (moudra, Ä•erpaná z internetu)
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