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Od Nového roku vám budeme servírovat "&scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami". PevnÄ›
doufáme, Å¾e se vám bude líbit. Tedy - doufáme dvÄ›: pÅ™edev&scaron;ím MÅ¯ra Kosmasová, Ä•ili autorka, i já,
va&scaron;e Kudlanka... A nyní uÅ¾ menu pro 1. lednový týden:
...konjunkce planet, první poÄ•átek, barbaÅ™i v Å˜ímÄ›, markrabÄ› moravský, svatá kacíÅ™ka, soumrak maurÅ¯, druhý poÄ
zákon setrvaÄ•nosti, právo a poÅ™ádek, gramotnost pro slepé, Ä•árka teÄ•ka Ä•árka, ze Å¾ivota svÄ›tlu&scaron;ek, prvosjezd
Václavského námÄ›stí, nejvÄ›t&scaron;í z hobitÅ¯, já robot...
Nejbohat&scaron;í na události je samozÅ™ejmÄ› 1. leden,
jakoÅ¾to první den roku dle gregoriánského kalendáÅ™e pouÅ¾ívaného v mnoha zemích svÄ›ta vÄ•etnÄ› té na&scaron;í. Novo
první leden jsme zdÄ›dili po starých Å˜ímanech. Naproti tomu Keltové svÄ›tili Nový rok buÄ• kolem letního slunovratu nebo
podzimní rovnodennosti (se neví). StarovÄ›cí Å½idé ohla&scaron;ovali Nový rok prvního dne mÄ›síce ti&scaron;ri, tedy pÅ™ibliÅ
prvního záÅ™í. Dokonce i v prvních staletích na&scaron;eho letopoÄ•tu se v EvropÄ› novoroÄ•ní datum v&scaron;elijak mÄ›nilo
ale nakonec zvítÄ›zila osvÄ›dÄ•ená juliánská tradice. Egyptský kalendáÅ™ - jeden z nejstar&scaron;ích kalendáÅ™Å¯ vznikl pr
úÄ•ely úÄ•etnictví a daÅˆové evidence. Rok mÄ›l 365 dní a 12 mÄ›sícÅ¯ po 30 dnech a pro vyrovnání se vkládal &bdquo;malý
mÄ›síc&ldquo;. EgypÅ¥ané také zavedli pÅ™estupné roky..Å˜ecký kalendáÅ™ - Å™ecký den zaÄ•ínal východem slunce. Roky
nebo 13 mÄ›sícÅ¯ po 29 nebo 30 dnech. PoÄ•átkem letopoÄ•tu byl první den první olympiády (8. Ä•ervenec 776 pÅ™. n.
l.)..Mayský kalendáÅ™ - zaÄ•ínal rokem 3114 pÅ™. n. l. a pracoval s cykly po 5119 letech. Tomu Å™íkám kulatý Ä•íslo :-).Julián
kalendáÅ™ - z velké Ä•ásti opsal od EgypÅ¥anÅ¯ Gaius Julius Caesar; mÄ›l 12 mÄ›sícÅ¯ po 29, 30 nebo 31 dnech, kaÅ¾dý Ä•tv
rok byl pÅ™estupný, kdy se pÅ™idával jeden den na konec mÄ›síce února. Sedmý mÄ›síc roku byl nazván po Césarovi julius a
aby to bylo spravedlivý, tak následující mÄ›síc pojmenovaný na poÄ•est císaÅ™e Augusta dostal také 31 dní a únor byl zkrácen
na 28 dní. Å½idovský kalendáÅ™ - den zaÄ•íná západem slunce, týden má sedm dnÅ¯, poslední je &scaron;abat (sobota).
ZaÄ•átek roku byl urÄ•ován novoluním, které je nejbliÅ¾&scaron;í podzimní rovnodennosti. LetopoÄ•et klade stvoÅ™ení svÄ›ta
podle rÅ¯zných údajÅ¯ Bible na 7. Å™íjen 3671 pÅ™. n. l. Gregoriánský kalendáÅ™ - kdyÅ¾ rozdíl mezi kalendáÅ™ním a slune
poÄ•átkem roku dosáhl neúnosných 10 dní, provedl r. 1582 papeÅ¾ Å˜ehoÅ™ VIII. reformu stávajícího (juliánského)
kalendáÅ™e. ProstÄ› se pÅ™ebyteÄ•né dny &scaron;krtly a aby se podobným problémÅ¯m v budoucnu pÅ™ede&scaron;lo, po
pÅ™estupných let byl zredukován tak, Å¾e roky dÄ›litelné stem jsou pÅ™estupné pouze tehdy, jsou-li zároveÅˆ dÄ›litelné Ä•tyÅ
sty. Islámský kalendáÅ™ - je Ä•istÄ› lunární a nezná ani pÅ™estupné mÄ›síce, korán totiÅ¾ pÅ™estupné mÄ›síce výslovnÄ› z
Byl zaveden roku 637, poÄ•átek letopoÄ•tu byl stanoven na rok 622. ÄŒínský kalendáÅ™ - první zmínka o Ä•ínském kalendáÅ™
pochází z roku 2637 pÅ™ed n.l. a dodnes se pouÅ¾ívá v jihovýchodní Asii pro stanovení významných svátkÅ¯ jako napÅ™íklad
nový rok, kterýÅ¾to je pohyblivý a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem.
1. leden 153 pÅ™. n. l. &ndash; v Å™ímském konz
kalendáÅ™i se 1. leden stal zaÄ•átkem roku. Do této doby rok zaÄ•ínal 1. bÅ™eznem.45 pÅ™. n. l. &ndash; v Å˜ímské Å™í&sc
zaÄ•al pouÅ¾ívat Juliánský kalendáÅ™, zavedený Juliem Caesarem1334 &ndash; král Jan Lucemburský udÄ›lil svému
prvorozenému synovi Karlovi titul markrabÄ›te moravského1770 &ndash; zaÄ•al platit tereziánský trestní zákoník; který
sjednocoval trestní právo Ä•eských a rakouských zemí1912 &ndash; byla svrÅ¾ena dynastie ÄŒching a vyhlá&scaron;ena
ÄŒínská republika1915 &ndash; narodil se Jan Opletal, student zabitý pÅ™i protinacistické demonstraci1942 &ndash;
zemÅ™el Jaroslav JeÅ¾ek, Ä•eský hudební skladatel1979 &ndash; byl zahájen 1. roÄ•ník nejtÄ›Å¾&scaron;ího a nejdel&scaro
automobilového závodu Rallye PaÅ™íÅ¾-Dakar 2. leden 366 &ndash; Alemani pÅ™ekroÄ•ili zmrzlý Rýn a napadli Å˜ímské
impérium533 &ndash; papeÅ¾em byl zvolen Jan II., první papeÅ¾ který si po zvolení zmÄ›nil jméno1492 &ndash; dobytím
Granady &Scaron;panÄ›ly skonÄ•ilo poslední maurské království na Pyrenejském poloostrovÄ›1757 &ndash; Velká
Británie ovládla indickou Kalkatu1920 &ndash; narodil se Izák JudoviÄ• Ozimov, známý jako Isaac Asimov, americký
spisovatel a biochemik ruského pÅ¯vodu. Ve své první autobiografii uvádí, Å¾e jako datum svého narození povaÅ¾uje 2.
ledna 1920, i kdyÅ¾ vzhledem k chybÄ›jícím dokumentÅ¯m Ä•i pÅ™ípadné chybÄ› pÅ™i pÅ™evodu z juliánského kalendáÅ™e
datum nejzaz&scaron;í a správné datum mÅ¯Å¾e být i 4. Å™íjna 1919.1965 &ndash; ÄŒeskoslovenská televize poprvé vysílala
VeÄ•erníÄ•ek 3. leden 1521 &ndash; papeÅ¾ Lev X. vydal bulu, jíÅ¾ exkomunikoval Martina Luthera z Å˜ímskokatolické církve
co odmítl odvolat 41 ze svých 95 tezí1795 &ndash; Rakousko a Rusko uzavÅ™elo smlouvu o tÅ™etím dÄ›lení Polska1892 &nda
narodil se John Ronald Reuel Tolkien, anglický spisovatel, lingvista a tvÅ¯rce fiktivního svÄ›ta StÅ™edozemÄ›1923 &ndash;
zemÅ™el Jaroslav Ha&scaron;ek, Ä•eský spisovatel1934 &ndash; na hnÄ›douhelném dole Nelson III. v Oseku u Duchcova
do&scaron;lo k výbuchu a následnému poÅ¾áru, který si vyÅ¾ádal 142 obÄ›tí; jako dÅ¯sledek byl pÅ™ijat tzv. Lex Nelson, který
zÅ™izoval Státní báÅˆskou inspekci.1959 &ndash; Alja&scaron;ka se stala 49. státem USA 1961 &ndash; Do&scaron;lo k
pÅ™eru&scaron;ení diplomatických vztahÅ¯ mezi Kubou a USA. Diplomatická roztrÅ¾ka vyústila nakonec v Karibskou
krizi.1992 &ndash; zemÅ™ela Ludmila MojÅ¾í&scaron;ová, rehabilitaÄ•ní cviÄ•itelka
4. leden
- 1643 &ndash; narodil se Isaac Newton, anglický fyzik, matematik, astronom, pÅ™írodní filosof, alchymista a teolog. Jeho
publikace Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, poloÅ¾ila základy klasické mechaniky a
dnes bývá Å™azena mezi nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í knihy v historii vÄ›dy. Newton v ní popisuje zákon v&scaron;eobecné
gravitace a tÅ™i zákony pohybu, které se na dal&scaron;ích 300 let staly základem vÄ›deckého pohledu na fyzický vesmír.
Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, Å¾e pohyb pÅ™edmÄ›tÅ¯ na Zemi se Å™í
stejnými pravidly jako pohyb vesmírných tÄ›les. 1809 &ndash; narodil se Louis Braille, francouzský vynálezce slepeckého
písma1846 &ndash; narodil se Jan Karafiát, Ä•eský evangelický faráÅ™ a spisovatel. Jeho otec Franti&scaron;ek se oÅ¾enil
s vdovou se Ä•tyÅ™mi dÄ›tmi, spoleÄ•nÄ› pak mÄ›li dal&scaron;ích &scaron;est, takÅ¾e jich bylo pÅ™esnÄ› tolik, co malých br
&ndash; v praÅ¾ském Rudolfinu se konal první koncert ÄŒeské filharmonie2004 &ndash; vozítko NASA Spirit pÅ™istálo
úspÄ›&scaron;nÄ› na Marsu2010 &ndash; zemÅ™el Cutomu JamaguÄ•i, jediný oficiálnÄ› uznaný Ä•lovÄ›k, který pÅ™eÅ¾il výb
atomové bomby v Hiro&scaron;imÄ› i Nagasaki 5. leden 1355 &ndash; Karel IV. byl v chrámu sv. AmbroÅ¾e v MilánÄ›
korunován Å¾eleznou lombardskou královskou korunou1858 &ndash; zemÅ™el nejvýznamnÄ›j&scaron;í Ä•eský vojevÅ¯dce 19
století Václav Radecký z RadÄ•e1887 &ndash; první pouÅ¾ití lyÅ¾í v ÄŒechách. J. Rössler-OÅ™ovský sjel na lyÅ¾ích Václav
námÄ›stí.1932 &ndash; narodil se Umberto Eco, italský semiolog, filosof a spisovatel1933 &ndash; v San Franciscu byla
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zahájena stavba Golden Gate Bridge1994 &ndash; zemÅ™ela Eli&scaron;ka Junková, automobilová závodnice 6. leden
- 7 pÅ™.n.l. &ndash; tÅ™i mudrci od východu pÅ™i&scaron;li se svými dary do Betléma. HvÄ›zdou, která je vedla, v&scaron;ak
nebyla Å¾ádná kometa vlasatice. Tuto nepravdivou tradici zavedl italský malíÅ™ Giotto di Bondone, který roku 1301 pozoroval
tehdy mimoÅ™ádnÄ› jasnou Halleyovu kometu a pod dojmem tohoto úkazu ji namaloval nad tÅ™íkrálovou scénu na stÄ›nÄ›
kaple v PadovÄ›. No, a protoÅ¾e to vypadalo pÄ›knÄ›, tak se to ujalo. Betlémskou hvÄ›zdou ale byla ve skuteÄ•nosti vzácná
trojnásobná konjunkce Jupitera se Saturnem v souhvÄ›zdí Ryb. Navíc Jupiter byl hvÄ›zdou Boha, Saturn hvÄ›zdou Å½idÅ¯ a
v&scaron;eobecnÄ› se Ä•ekalo narození Å¾idovského krále, který zmÄ›ní svÄ›t. PÅ™i hvÄ›zdné události onoho roku 7 pÅ™ed
muselo nastat skuteÄ•nÄ› veliké svÄ›tlo a hlavnÄ› se o ní opravdu pÅ™edem vÄ›dÄ›lo, pro coÅ¾ máme dnes archeologické dok
1412 &ndash; narodila se Jana z Arku, téÅ¾ Johanka z Arku, Panna orléanská, Panna Jana Ä•i Dobrá Lotrinka,
francouzská hrdinka, kterou tak nÄ›jak nebavilo nadávat na neschopnost a zkorumpovanost politikÅ¯ a místo toho se
postavila do Ä•ela armády, vypráskala AngliÄ•any z Francie a zaÅ™ídila korunovaci dauphinovi Karlovi. Za coÅ¾ byla odmÄ›nÄ
upálením. Dauphina, nyní jiÅ¾ krále Karla VII., zÅ™ejmÄ› ale pÅ™ece jen hryzalo svÄ›domí nebo jen chtÄ›l udÄ›lat pÄ›kné ges
které ho nic nestálo, i poÅ¾ádal o obnovení církevního procesu a prohlásil Janu za obÄ›Å¥ justiÄ•ního omylu. Byla
rehabilitována svÄ›tským soudem v plném rozsahu. PapeÅ¾ Pius X. ji prohlásil roku 1909 za blahoslavenou a papeÅ¾
Benedikt XV. ji v o 11 let pozdÄ›ji svatoÅ™eÄ•il.1584 &ndash; skonÄ•ila platnost Juliánského kalendáÅ™e v ÄŒechách a
v Rakousku, následujícího dne bylo podle Gregoriánského kalendáÅ™e 17. ledna1838 &ndash; Samuel Morse provedl
první úspÄ›&scaron;nÄ› pokusy s elektrickým telegrafem1943 &ndash; Heinrich Himmler vydal smÄ›rnici o provádÄ›ní poprav
v koncentraÄ•ních táborech1955 &ndash; narodil se Mr. Bean MÅ¯ra Kosmasová
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