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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: nejvÄ›t&scaron;í ÄŒech ve vesmíru,
mafián z Neapole, adept na Darwinovu cenu, sportovní polyglot, metoda Å™ízené soutÄ›Å¾e, chyba v logistice, hrdinové
dÄ›tských srdcí...
16.1.1996 &ndash; na observatoÅ™i na Kleti byla objevena planetka, 10 km tlustá, obíhající v prostoru mezi Marsem a
Jupiterem, která pozdÄ›ji dostala jméno Járacimrman 17.1.1899 &ndash; narodil se Al Capone, americký gangster,
kterého kurióznÄ› neodsoudili a nezavÅ™eli za mnohonásobnou vraÅ¾du, pa&scaron;ování a korupci, nýbrÅ¾ za neplacení da
Prokurátor si dal pozor, aby byl obÅ¾alován pouze z toho, co mu bylo lze bezpeÄ•nÄ› prokázat. SvÄ›dky ukrývali aÅ¾ do
procesu v JiÅ¾ní Americe, aby jim je gangsteÅ™i náhodou neodpráskli. Al Capona odsoudili na 11 let, z toho si odsedÄ›l 8.
Pak ho propustili pro &scaron;patný zdravotní stav a dobré chování.
Ono to uÅ¾ bylo v podstatÄ› jedno. TÅ™etí stadium sy
je sviÅˆa. 17.1.1706 &ndash; narodil se Benjamin Franklin americký státník, diplomat, vydavatel, pÅ™írodovÄ›dec a spisovate
zakladatel Pensylvánské univerzity, vynálezce bifokálních brýlí a bleskosvodu.
Kdysi jsem dostala vtipnou fotku s
názvem &bdquo;ProÄ• Å¾eny Å¾ijí déle&ldquo;, na které rozjaÅ™ení chlápci v bazénu popíjejí pivo, mezi sebou jakousi plovou
podloÅ¾ku a na ní vÄ›tráÄ•ek zapojený do elektrické sítÄ›. Asi to bylo ze Å¾ivota. ProtoÅ¾e fáma praví, Å¾e Benjamin Franklin
ovÄ›Å™il svou teorii, Å¾e blesk je elektrický výboj, pÅ™ivázal si papírového draka na kovovou tyÄ• a vyrazil do bouÅ™ky.
pro uvádÄ›ní románových pÅ™íbÄ›hÅ¯ na pravou míru tuto fámu dementuje, neboÅ¥ v popisu pokusu není uvedeno konkrétní
místo, Å¾ádný oÄ•itý svÄ›dek a papírový drak by nemohl vystoupat do vý&scaron;ky, v které by pÅ™itáhl elektrické výboje. Fran
si &bdquo;pokus&ldquo; pravdÄ›podobnÄ› vymyslel, aby svou (správnou) teorii podpoÅ™il.
KnÄ›z Prokop Divi&scaron;
z Helvíkovic u Å½amberka vynalezl bleskosvod o mnoho let dÅ™íve, ale nedostalo se mu tak výrazné publicity. Byl tÄ›Å¾ký Å¾
bez Facebooku... A tak se dodnes vede o prvenství spor. 17.1.1933 &ndash; zemÅ™el Josef Rössler-OÅ™ovský,
&bdquo;polyglot&ldquo; mezi sportovci a sportovní organizátor. O lyÅ¾aÅ™ském prvosjezdu Václavského námÄ›stí v Praze
jiÅ¾ pÅ™ed pár dny byla zmínka. Byl to právÄ› Josef Rössler, kdo si jednou objednal brusle aÅ¾ ve Skandinávii a oni mu s nim
poslali i katalog lyÅ¾í.
V&scaron;estranný sportovec zaloÅ¾il postupnÄ› klub bruslaÅ™Å¯, lyÅ¾aÅ™Å¯, tenistÅ¯, kanoistÅ¯
Ä•eské vodní skauty a zorganizoval první Ä•eskou &bdquo;národní&ldquo; výpravu na Olympijské hry 1912 ve Stockholmu.
Pískal první derby Sparta &ndash; Slavia, kde se prý dopustil nÄ›jaké chyby a zavinil tak trvalou rivalitu obou
klubÅ¯.
18.1.1409 &ndash; Dekret kutnohorský aneb metoda Å™ízené soutÄ›Å¾e (hra o 1 dÄ›jství) Osoby a obsazení Václa
&ndash; Ä•eský král, rozmazlovaný a protÄ›Å¾ovaný malý syn velkého otceZbynÄ›k Zajíc z Hazmburku &ndash; praÅ¾ský arcib
pÅ¯vodem ne moc vzdÄ›laný voják, pÅ™ítel králÅ¯v? Nebo papeÅ¾Å¯v? Nebo králÅ¯v? ...ÄŒtyÅ™i univerzitní národy &ndash;
bavorský (Raku&scaron;ané a jiÅ¾ní NÄ›mci), saský (Sasové, severní NÄ›mci a Skandinávci), polský (Poláci, východní NÄ›mci
Slezané), Ä•eský (obyvatelé ÄŒech i Moravy, jak Ä•esky, tak nÄ›mecky mluvící, Jihoslované a UhÅ™i) Prolog
StÅ™edovÄ›k
alespoÅˆ ten evropský, se zmítá v hluboké morální krizi. Na papeÅ¾ském stolci sedí jeden papeÅ¾ v Å˜ímÄ› a druhý v Avignonu
Církev káÅ¾e vodu a pije víno a pÅ™i tom je&scaron;tÄ› pÅ™ehazuje peníze vidlema. A najdou se tací, kterým se to tak nÄ
Dokonce ve vlastních církevních Å™adách.
A vedou takové buÅ™iÄ•ské Å™eÄ•i, jakoÅ¾e by se mÄ›la církev vzdát svÄ›ts
a Å¾e k tomu, stát se opravdovým kÅ™esÅ¥anem, nestaÄ•í jen se nechat pokÅ™tít, ale je také tÅ™eba Å¾ít v souladu s boÅ¾
bez hÅ™íchu. DÄ›jství I. Do Prahy pÅ™ijíÅ¾dí delegace ze Sorbonny s pozvánkou pro krále, arcibiskupa a univerzitu, aby se
zúÄ•astnili koncilu v Pise. Program je následující: donutit abdikovat Å™ímského i avignonského papeÅ¾e a zvolit jediného
nového. Král Václav je pro (mohl by se pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti stát Å™ímským králem). Arcibiskup ZbynÄ›k je proti (v Å˜ímÄ› m
&scaron;éfa). Karlova univerzita je 1 hlasem (Ä•eským) pro a 3 hlasy (nÄ›meckými) proti.
Dva mÄ›síce se dohadovali a nebra
to konce. Nakonec si vynadali do kacíÅ™Å¯ a NÄ›mci omlátili ÄŒechÅ¯m o hlavu celý spolek kolem Jana Husa. A do Pisy se pre
nejede.
Král Václav se zasmu&scaron;il, zamyslel, poradil, a pak jedním &scaron;krtem pera zmÄ›nil pomÄ›r sil na
univerzitÄ›: 1 hlas pro cizáky, 3 pro ÄŒechy. A hlasuje se znovu. A jede se do Pisy. EpilogNÄ›meÄ•tí pedagogové i studenti se
samozÅ™ejmÄ› urazili, sbalili si svá fidlátka a zaloÅ¾ili si vlastní univerzitu v Lipsku. A tak se Ä•eská univerzita stala opravdu
Ä•eskou. SouÄ•asnÄ› tím ov&scaron;em pÅ™estala být svÄ›tovou.
18.1.1912 &ndash; dobytí jiÅ¾ního pólu double smolaÅ™
polárním badatelem Robertem Falconem Scottem. Nejen, Å¾e na místÄ› na&scaron;el norskou vlajku, kterou tam pÅ™ed
Ä•tyÅ™mi týdny zapíchl Roald Amundsen, je&scaron;tÄ› k tomu na zpáteÄ•ní cestÄ› celá jejich výprava zahynula 18 km od
zásobovacího tábora.
NorÅ¯m pÅ™álo &scaron;tÄ›stí i pÅ™ipravenost. Jednak byli lep&scaron;í lyÅ¾aÅ™i, druhak vzali ps
mÄ›li výÅ¾ivnÄ›j&scaron;í stravu. A nesekli se v násobení. Britská výprava vyrazila se shetlandskými poníky, kteÅ™í se okamÅ¾
ukázali nepouÅ¾itelnými a nechali doma konstruktéra, takÅ¾e motorové sánÄ› jim nemÄ›l kdo opravit. Zásobovací tábor
proto umístili o 50 km blíÅ¾ pobÅ™eÅ¾í, neÅ¾ byl pÅ¯vodní plán. Cestou zpátky jim do&scaron;lo jídlo, ale tvrdohlavÄ› vláÄ•el
geologické vzorky. Pak je zastihla vánice...
18.1.1884 &ndash; narodil se Arthur Ransome, anglický spisovatel a
novináÅ™. Jako úchylnÄ› kolektivní dítÄ› jsem milovala knihy, v nichÅ¾ se vyskytovaly dÄ›ti v poÄ•tu alespoÅˆ tÅ™í.
PÅ™
Vla&scaron;tovek a Amazonek mezi nimi stály na piedestalu nejvy&scaron;&scaron;ím. Být tak jedním ze sourozencÅ¯
Walkerových, páni! Jsme jedné krve, ty i já! 18.1.1936 &ndash; zemÅ™el Rudyard Kipling, britský spisovatel, nositel
Nobelovy ceny za literaturu (1907). Jeho báseÅˆ KdyÅ¾ zaujímala Ä•estné místo v mé pubertální sbírce citátÅ¯ a jiných
hlubokých my&scaron;lének. A do tÅ™etice v&scaron;eho britského: 18.1.1882 &ndash; narodil se Alan Alexander Milne.
Kdo miluje Medvídka Pú, aÅ¥ se pÅ™ihlásí :-)
KaÅ¾dé ráno, kdyÅ¾ mÅ¯j &scaron;éf otevÅ™e po&scaron;tu a vypadne n
nových smÄ›rnic, vzpomene úvodní scénu, kdy Kry&scaron;tÅ¯fek Robin schází dolÅ¯ po schodech, za nohu vleÄ•e
Medvídka Pú a ten, bum bum bum, co schod, to rána do hlavy. &bdquo;JistÄ› je je&scaron;tÄ› jiný zpÅ¯sob, jak chodit po
schodech&ldquo;, Å™íká si v duchu Pú, &bdquo;jen kdybych mohl pÅ™estat na chvíli tlouct hlavou a zamyslet
se.&ldquo; MÅ¯ra Kosmasová
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