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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dobrý den pro smrt nÄ›kolika italských velikánÅ¯. Ale
v&scaron;ichni se doÅ¾ili vysokého vÄ›ku, takÅ¾e to zas tak smutný není :-)). Menu pro 8. leden: cesta na východ, otec
renesance, a pÅ™ece se toÄ•í, prokletá báseÅˆ, love me tender, nevyhlá&scaron;ená válka, návrat Alberta Einsteina,
Velká bratrská pomoc, Spejbl a Hurvínek, statistika nuda je..
1324 &ndash; zemÅ™el Marco Polo, benátský kupec, který do&scaron;el do ÄŒíny a zase zpátky a v Janovském vÄ›zení si
krátil dlouhou chvíli sepisováním svých memoárÅ¯, z nichÅ¾ pak po mnoho desetiletí i století Ä•erpali druzí pouÄ•ení a inspiraci.
TÅ™eba Kry&scaron;tof Kolumbus, akorát, Å¾e do tý Asie vyrazil pak opaÄ•ným smÄ›rem.

1337 &ndash; zemÅ™el Giotto di Bondone, italský malíÅ™ a architekt. Narodil se na sklonku gotiky jako syn chudého
zemÄ›dÄ›lce. Å½il dlouho a plodnÄ›, takÅ¾e po sobÄ› zanechal v Itálii nejednu stopu - v Å˜ímÄ›, PadovÄ›, Neapoli, Florencii...
PomÄ›rnÄ› revoluÄ•nÄ› maloval obrazy jako &bdquo;pÅ™íbÄ›hy&ldquo; s náznakem perspektivy. Jako první malíÅ™ vÅ¯bec zo
postavy zezadu a z profilu. Táhlo mu na semdesátku, kdyÅ¾ byl povolán do Florencie, aby &bdquo;práce, které se
provádÄ›jí ve mÄ›stÄ› Florencii, byly provedeny co nejdokonaleji, coÅ¾ by nebylo moÅ¾né, kdyby je nevedl vynikající
a zku&scaron;ený mistr. A protoÅ¾e v celém svÄ›te nelze najít lep&scaron;ího, neÅ¾ je mistr Giotto di Bondone, budiÅ¾ ve své
rodném mÄ›stÄ› zván Magnus Magister a jako takový také veÅ™ejnÄ› uznáván.&ldquo; Zvonice u katedrály Santa Maria del
Fiore, k níÅ¾ vypracoval plány a poloÅ¾il základní kámen, je krásná krásná krásná...

1642 &ndash; zemÅ™el Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik. All inclusive, jak bylo v tÄ›ch dobách zvykem.
Následovník Mikulá&scaron;e Koperníka, souÄ•asník Tycho Brahe a Johannese Keplera. ZpÅ¯sobil první vÄ›deckou
revoluci, i pÅ™esto, Å¾e vÄ›tu &bdquo;A pÅ™ece se toÄ•í&ldquo;, nikdy neÅ™ekl. Zdokonalil dalekohled, jako první s ním poz
oblohu, dokázal, Å¾e padající Ä•i valící se pÅ™edmÄ›ty zvÄ›t&scaron;ují svou rychlost nezávisle na jejich hmotnosti. O 400 let
pozdÄ›ji jsem to vtloukala do hlavy 7.C a nevÄ›Å™ili :-)
Na základÄ› svých pozorování do&scaron;el k názoru, Å¾e Koperník mÄ›l s heliocentrickým systémem pravdu a napsal knih
Rozhovor o dvou nejvÄ›t&scaron;ích svÄ›tových soustavách. Pojal ji tak trochu beletristicky, vytvoÅ™il tÅ™i fiktivní diskutéry, ab
laskavému Ä•tenáÅ™i Ä•tivou formou pÅ™iblíÅ¾ili pravdu o zákonech vesmíru a existence nebeských tÄ›les. A to byla váÅ¾ná
chyba. Jedním z diskutérÅ¯ byl totiÅ¾ Salviati, fanda Koperníka, druhým vzdÄ›laný &scaron;lechtic Sargedo bez vyhranÄ›ného
názoru na problém a tÅ™etím trouba Simplicio &ndash; ProsÅ¥áÄ•ek, zastánce Ptolemaiova systému. A v tomhle
ProsÅ¥áÄ•kovi se poznal papeÅ¾ Urban VIII. A dost se urazil.
Dokud je&scaron;tÄ› nebyl papeÅ¾em Urbanem, ale
kardinálem Maffeo Barberinim, býval Galileovým blízkým pÅ™ítelem. NÄ›kdy je ale je&scaron;itnost vÄ›t&scaron;í neÅ¾ pÅ™át
UÅ¾ dÅ™ív se Galileovi dostalo varování, Å¾e nemá Koperníka vytahovat pÅ™íli&scaron; na svÄ›tlo, a uÅ¾ vÅ¯bec ne bez slo
&bdquo;hypotéza&ldquo;. Galileo to tak nÄ›jak víceménÄ› dodrÅ¾oval a zároveÅˆ spoléhal na svou reputaci a vlivné
pÅ™átele. S tím nejvlivnÄ›j&scaron;ím si to ov&scaron;em rozlil, takÅ¾e kdyÅ¾ si ho r. 1633 pozvala podruhé Å™ímská inkvizic
kobereÄ•ek, nemÄ›l &scaron;anci.
Odsoudili ho, donutili posypat si hlavu popelem, popÅ™ít svá vÄ›decká poznání a zavÅ™
ho do doÅ¾ivotního domácího vÄ›zení.
AÅ¾ o sto let pozdÄ›ji zru&scaron;ila Å™ímskokatolická církev zákaz výkladu Koperníkova uÄ•ení, Galileovy knihy byly na in
dokonce do roku 1835.
Bádání o prÅ¯bÄ›hu procesu s Galileem zaÄ•alo v sedmdesátých letech pÅ™edminulého století a zaslouÅ¾il se o nÄ› z Ä•ás
Napoleon Bonaparte, který r. 1810 obsadil Å˜ím i Vatikán, oba státy pÅ™ipojil k Francii a z tajného vatikánského církevního
archivu dal spisy o Galileovi pÅ™evézt do PaÅ™íÅ¾e.
Pak tak nÄ›jak rÅ¯znÄ› mÄ›nily majitele, ztrácely se a zase nalézaly,
nakonec po 30 letech vrátily zpátky do Å˜íma pod podmínkou, Å¾e budou zveÅ™ejnÄ›ny.
V roce 1992, 359 let po GalileovÄ› procesu, vydal papeÅ¾ Jan Pavel II. omluvu, v níÅ¾ ru&scaron;í výnos inkvizice proti Gali
Galileo Galilei je pohÅ™bený ve Florencii v bazilice Santa Croce. VidÄ›la jsem :-)
1896 &ndash; zemÅ™
francouzský prokletý básník a symbolista
KdyÅ¾ hledá&scaron; blechy svoje,
musím se smát.
TÄ›ch lstí uprostÅ™ed boje!
Mám to v&scaron;ak rád.
ÄŽábelsky svÅ¯dná akce,
kdy srdce mé,
aÄ• hodno lep&scaron;í práce,
je vzru&scaron;ené.
1935 &ndash; narodil se Elvis Presley :-)
1940 &ndash; vítÄ›zstvím Finska a poráÅ¾kou Rudé armády skonÄ•ila bitva o Suomussalmi v Zimní válce. Ale jak známo,
vyhraná bitva není vyhraná válka...
1942 &ndash; narodil se Stephen Hawking, britský matematik a teoretický fyzik
1949 &ndash; Vznikla Rada vzájemné hospodáÅ™ské pomoci. Zakládajícími Ä•leny byly Bulharsko, ÄŒeskoslovensko,
MaÄ•arsko, Polsko, Rumunsko a SovÄ›tský svaz. BÄ›hem roku 1989 její Ä•innost postupnÄ› ochabovala a v roce 1990 byla
definitivnÄ› rozpu&scaron;tÄ›na. To tak nÄ›jak pamatujeme, Å¾e :-)
1957 &ndash; zemÅ™el Josef Skupa, loutkáÅ™
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1969 &ndash; Vznikl ÄŒeský statistický úÅ™ad.
Tak se tu mÄ›jte pÄ›knÄ›, já jdu pro nÄ›j zpracovávat pravidelnou roÄ•n
zprávu. MÅ¯ra Kosmasová,kde se dalo, tu se dalo, posbírala, zamíchala a pÅ™edÅ¾vejkala
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