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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. NÄ›jak nám to bobtná. Proto v souladu se zásadami
správné výÅ¾ivy v men&scaron;ích dávkách a Ä•astÄ›ji :-) Menu pro 7. leden: královský rozvod, zpátky do Doveru,
pozorování dalekohledem, mísa koblih, blonÄ•ák s Ä•ervenou bugatkou, origami, stÅ™ídavý stÅ™ídavý, brána jazykÅ¯...
1536 &ndash; zemÅ™ela KateÅ™ina Aragonská, &scaron;panÄ›lská infantka a anglická královna, první manÅ¾elka JindÅ™
VIII. Tudora. AÄ• urozená a bohatá, ani dÄ›veÄ•ka by s ní snad nemÄ›nila. Nejprve ji v patnácti letech provdali za o rok
mlad&scaron;ího následníka anglického trÅ¯nu Alfréda Tudora. ÄŒtyÅ™i mÄ›síce po svatbÄ› jí v&scaron;ak manÅ¾el umÅ™el,
za ni nechtÄ›l zaplatil vÄ›no, tak musela zÅ¯stat v Anglii a poÄ•kat si, aÅ¾ doroste neboÅ¾tíkÅ¯v mlad&scaron;í brácha.
Tah
my&scaron;lenka se ale tchánovi Ä•asem pÅ™estala líbit, tak jí zastavil apanáÅ¾, snad v nadÄ›ji, Å¾e umÅ™e hladem.
Na&scaron;tÄ›stí pro KateÅ™inu umÅ™el dÅ™ív on sám. Mladý král JindÅ™ich vydyndal na papeÅ¾ovi povolení, Å¾e si ji teda
protoÅ¾e pÅ™edchozí manÅ¾elství nebylo údajnÄ› konzumováno. ManÅ¾elství s JindÅ™ichem trvalo 18 let a prý bylo
&scaron;Å¥astné.
JenÅ¾e tradice velela mít syna, coÅ¾ se KateÅ™inÄ› tak nÄ›jak nedaÅ™ilo. Tak to JindÅ™ich vyÅ™e&s
svéráznÄ›. Nejprve zas na papeÅ¾ovi dyndal povolení se rozvést, Å¾e se poprvé spletl a manÅ¾elství s jeho bratrem pÅ™ece
konzumováno bylo. PapeÅ¾ mu na to neskoÄ•il. Tak se JindÅ™ich tajnÄ› oÅ¾enil s dvorní dámou Annou Boleynovou. PapeÅ¾
ponÄ›kud rozÄ•ílilo a od té chvíle si ti dva nemohli pÅ™ijít na jméno. JindÅ™ich se nikdy s niÄ•ím moc nepáral, parlament mu
odhlasoval vlastní církev a z KateÅ™iny byla rázem rozvedená Å¾enská.
Nakonec nedopadla, ve srovnání s nÄ›kterými svý
následovnicemi, zas tak &scaron;patnÄ›. Hlava jí zÅ¯stala sedÄ›t na krku. 1558 &ndash; Francouzi dobyli Calais, poslední
drÅ¾avu AngliÄ•anÅ¯ na evropském kontinentÄ›. 1610 &ndash; Galileo Galilei objevil Ä•tyÅ™i nejvÄ›t&scaron;í Jupiterovy mÄ›
první nebeská tÄ›lesa pozorovaná dalekohledem. ZpoÄ•átku je povaÅ¾oval za hvÄ›zdy, pozdÄ›ji ale zjistil, Å¾e obÄ•as mizejí;
musí to tedy být mÄ›síce obíhající planetu. Galileo Galilei je pÅ¯vodnÄ› nazval na poÄ•est svých mecená&scaron;Å¯ MediÄ•ejské
planety I &ndash; IV, moc se to ale neujalo a dneska je známe jako Io, Europu, Callisto a Ganymeda, Diovy to milenky a
oblíbený Ä•í&scaron;ník.

1911 &ndash; narodil se ZdenÄ›k Jirotka, spisovatel a fejetonista. Mistrovy narozeniny mÅ¯Å¾ete oslavit napÅ™íklad v praÅ¾sk
kavárnÄ› Imperial. Cituji z jídelního lístku:&bdquo; Mísa Saturninových koblih 1.943,- KÄ•. Mísa vÄ•erej&scaron;ích koblih urÄ•en
k házení po ostatních hostech je viditelnÄ› umístÄ›na na barovém pultu. PakliÅ¾e mísu nevidíte, je dal&scaron;í setrvání v
kavárnÄ› pouze na va&scaron;e riziko.&ldquo; 1932 &ndash; narodil se ZdenÄ›k Borovec, dvorní textaÅ™ na&scaron;í popové
scény. . .... 1943 &ndash; narodila se Sadako Sasaki, které byly 2 roky, kdyÅ¾ na její rodné mÄ›sto dopadl ChlapeÄ•ek.
.PÅ™eÅ¾ila jako zázrakem, dokonce bez zranÄ›ní, teda na první pohled. .Na druhý pohled v 11 letech onemocnÄ›la leukemií ja
dÅ¯sledek nemoci z ozáÅ™ení. .Její nejlep&scaron;í kamarádka jí vyprávÄ›la pÅ™íbÄ›h, Å¾e kaÅ¾dému, kdo sloÅ¾í tisíc papí
jeÅ™ábÅ¯ se splní jedno pÅ™ání. .Sadako jich sloÅ¾ila 644. 1943 &ndash; zemÅ™el Nikola Tesla, srbsko-americký fyzik. Th
Alva Edison na jeho adresu prohlásil: &bdquo;Mým osobním pÅ™áním je zcela zakázat pouÅ¾ívání stÅ™ídavého proudu. Je
stejnÄ› nebezpeÄ•ný jako zbyteÄ•ný a je naprosto k niÄ•emu.&ldquo; 1954 &ndash; IBM pÅ™edstavila v New Yorku první systém
strojový pÅ™eklad. IBM unveiled in New York the first system for machine translation. IBM stellte in New York das erste
System für die maschinelle Übersetzung. IBM a dévoilé à New York le premier système de traduction automatique. IBM ha
presentato a New York il primo sistema per la traduzione automatica. IBM Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° Ð² Ð•ÑŒÑŽ-Ð™Ð¾Ñ€Ð
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ Ñ•Ð¸Ñ•Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð°. ×™×‘×ž ×—×©×£ ×‘× ×™×• ×™×•×¨×§ ×
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