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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: veselá mysl, pÅ¯l zdraví; leÅ¾ má
krátké nohy; my&scaron; jest malé zvíÅ™e, pÅ™ec nevÄ›Å™í jedné díÅ™e; pije&scaron;-li vodu, mysli na pramen; chytrému
napovÄ›z, hloupého trkni; kdyÅ¾ ptáÄ•ka lapají, pÄ›knÄ› mu zpívají; nÄ›kdo má rád vdolky, jiný holky; není v&scaron;echno zlat
co se tÅ™pytí; nechval dne pÅ™ed veÄ•erem; tÄ›Å¾ko na cviÄ•i&scaron;ti, lehko na boji&scaron;ti; komu se nelení, tomu se ze
1.2.1901 &ndash; narodil se Rhett Butler, známý téÅ¾ jako Clark Gable, americký herec :-) V&scaron;echno zlé je k nÄ›Ä•em
dobré. KdyÅ¾ novináÅ™ka Margaret Mitchellová po automobilové nehodÄ› dlouho leÅ¾ela se zranÄ›ným kotníkem, poradil jí
manÅ¾el, aby místo vÄ›Ä•ného Ä•tení knih zkusila nÄ›jakou napsat. A tak se do toho pustila. Psala o tom, co znala: o americkém
Jihu. &bdquo;Slýchala jsem o bojích o zranÄ›ných a o primitivních zpÅ¯sobech jejich léÄ•ení. O tom, jak dámy chodily
o&scaron;etÅ™ovat zranÄ›né do nemocnice, jak smrdí gangréna, co slouÅ¾ilo jako náhraÅ¾ka za léky, jídlo a &scaron;atstvo,
kdyÅ¾ blokáda odÅ™ízla dovoz ve&scaron;kerých zásob. Sly&scaron;ela jsem, jak vypálili a vyplenili Atlantu. &hellip;VÄ›dÄ›la
jsem o válce v&scaron;echno. Jediné, co jsem nevÄ›dÄ›la, bylo, Å¾e Jih válku prohrál&ldquo;, napsala ve svých
vzpomínkách. A tak se zrodil pÅ™íbÄ›h Å¾ivelné Scarlett O´Harové, Å¾eny moÅ¾ná ne zrovna charakterní, ale která nefÅˆuká
prostÄ› Å¾ije. &bdquo;Pokud má mÅ¯j román nÄ›jaké téma, je to pÅ™eÅ¾ití. Co dÄ›lá nÄ›které lidi schopnými zdolat katastro
jiné, zjevnÄ› stejnÄ› schopné, silné a stateÄ•né se jim poddat? DÄ›je se to pÅ™i kaÅ¾dém pozdviÅ¾ení. NÄ›kteÅ™í lidé pÅ™e
Jaké schopnosti jsou v tÄ›ch, kdo si svou cestu probíjí triumfálnÄ›, a chybí tÄ›m, kdo jdou ke dnu&hellip;? Já jen vím, Å¾e ti,
kdo pÅ™eÅ¾ijí, Å™íkají té schopnosti dÅ¯vtip. Tak jsem napsala o lidech, kteÅ™í mají dÅ¯vtip, a o lidech, kteÅ™í jej nemají.&ld
Mitchellová o své knize) Filmová práva na Jih proti severu zakoupil producent David O. Selznick uÅ¾ v dobÄ›, kdy
román vy&scaron;el, za 50 000 dolarÅ¯.
2.2. 1936 &ndash; byl v kriminalistice poprvé pouÅ¾it detektor lÅ¾i, pÅ™ístroj, kter
zaznamenává fyziologické zmÄ›ny (tlak, puls, dýchání, odpor kÅ¯Å¾e&hellip;) vystresovaného organismu :-) Odhalit pravdu
a leÅ¾ je snem kaÅ¾dého vy&scaron;etÅ™ovatele i soudce. NapÅ™íklad ve staré ÄŒínÄ› k tomuto úÄ•elu pouÅ¾ívali rýÅ¾i. O
v puse bÄ›hem soudu, pokud na konci byla rýÅ¾e suchá, byl shledán vinným. ProÄ•? ProtoÅ¾e mu hrÅ¯zou vyschlo v
ústech. 2.2. 1829 &ndash; narodil se Alfred Brehm, nÄ›mecký zoolog, jehoÅ¾ desetidílná kniha BrehmÅ¯v Å¾ivot zvíÅ™at se s
celosvÄ›tovým bestsellerem mezi pÅ™írodovÄ›dnými atlasy. Alfred Brehm byl bystrý pozorovatel a také umÄ›l o zvíÅ™atech he
psát.

Tak napÅ™íklad o koÄ•ce domácí napsal: &bdquo;MatÄ•ina láska k mláÄ•atÅ¯m jest velkolepá. V dobÄ› kojení odchází od nich
jenom tehdy, potÅ™ebuje-li potravy pro sebe a pro nÄ›. PÅ™iblíÅ¾í-li se ke kojící koÄ•ce cizí pes nebo jiná koÄ•ka, vrhá se na
nejvÄ›t&scaron;í zuÅ™ivostí a nerada dovolí i svému pánu, aby se dotýkal jejích nÄ›Å¾ných mláÄ•at. Naproti tomu projevuje v t
dobÄ› veliký soucit s ostatními zvíÅ™aty, jenÅ¾ jí slouÅ¾í ke cti.
Známe mnoho pÅ™ípadÅ¯, Å¾e kojící koÄ•ky odkojily a vy
psíky, li&scaron;ky, králíÄ•ky, zajíÄ•ky, veverky, krysy, ba dokonce i my&scaron;i, sám jsem uÅ¾ jako hoch Ä•inil takové
pokusy se svou koÄ•kou. KdyÅ¾ mÄ›la poprvé koÅ¥ata, pÅ™inesl jsem jí slepé veverÄ•í mládÄ›, které zbylo samojediné z celéh
hnízda. KoÄ•ka pÅ™ijala velmi nÄ›Å¾nÄ› cizí dítÄ› mezi svoje vlastní, Å¾ivila je a zahÅ™ívala co nejlépe a chovala se k nÄ›mu
poÄ•átku s mateÅ™skou oddaností&hellip;&ldquo;
2.2. 1971 &ndash; v Rámsaru v Íránu byla uzavÅ™ena úmluva o
mokÅ™adech. Zavazuje Ä•lenské zemÄ› vyhlásit na svém území alespoÅˆ jeden mokÅ™ad, který lze zaÅ™adit do mezinárodní
seznamu mokÅ™adÅ¯ a také mu vÄ›novat dostateÄ•nou míru ochrany. 2. únor se tak stal SvÄ›tovým dnem mokÅ™adÅ¯. U nás
jich máme vyhlá&scaron;eno zatím 12. 2.2. 1907 &ndash; zemÅ™el Dmitrij IvanoviÄ• MendÄ›lejev, ruský chemik, profesor
petrohradské univerzity, vizionáÅ™ a tvÅ¯rce periodické tabulky prvkÅ¯.
V polovinÄ› 19. století bylo známo na 62 chemických prvkÅ¯, ale byly tak nÄ›jak nasypané na jedné hromadÄ›.

Pak si jednou pan profesor po obÄ›dÄ› zdÅ™íml a ve snu se mu rozsvítilo: chemické a fyzikální vlastnosti prvkÅ¯ závisí na
jejich atomových hmotnostech!MendÄ›lejev nejen, Å¾e uspoÅ™ádal uÅ¾ známé prvky podle jejich atomové hmotnosti do
pÅ™ehledné tabulky, ale pÅ™edpovÄ›dÄ›l i existenci prvkÅ¯ dosud neobjevených a popsal, jaké vlastnosti budou mít. Objevy
gallia, scandia, germania a dal&scaron;ích prvkÅ¯ jeho pÅ™edpovÄ›Ä• potvrdily. Jeho jménem je nazván kráter na MÄ›síci,
minerál mendelevit a 101. prvek mendelevium. A jak uÅ¾ to v dobách, kdy se informace ne&scaron;íÅ™ily rychlostí
my&scaron;lenky, bývalo, nezávisle na nÄ›m uspoÅ™ádal prvky stejným zpÅ¯sobem nÄ›mecký chemik Julius Lothar von Meyer.
V souÄ•asné dobÄ› je známo 118 prvkÅ¯, z nichÅ¾ 94 se pÅ™irozenÄ› vyskytuje na Zemi, zbylé byly pÅ™ipraveny pouze umÄ
Místo v periodické soustavÄ› neurÄ•uje atomová hmotnost, jak se oba pánové domnívali, ale poÄ•et protonÅ¯ v
jádru. Periodická soustava prvkÅ¯ slouÅ¾í nÄ›kterým dokonce jako inspirace ke sloÅ¾ení hudby. V roce 1959 napsal AmeriÄ•an
Tom Lehrer píseÅˆ &bdquo;The Elements&ldquo;, která obsahuje názvy v&scaron;ech 102 prvkÅ¯, které byly do té doby
objevené.
3.2. 1809 &ndash; narodil se Felix Mendelssohn-Bartholdy, nÄ›mecký hudební skladatel. Bylo mu 16 let, kdyÅ¾
sloÅ¾il pÅ™edehru k ShakespearovÄ› komedii Sen noci svatojánské. Za dal&scaron;ích 16 let pak na Å¾ádost pruského krále
Friedricha Wilhelma IV. zkomponoval celou hru, vÄ•etnÄ› slavného Svatebního pochodu. MoÅ¾ná je Svatební pochod tak
krásný, Å¾e pÅ™i nÄ›m Felix myslel na svou jen o málo star&scaron;í sestru Fanny, kterou velmi miloval. 4.2. 1808 &ndash;
narodil se Josef Kajetán Tyl, Ä•eský dramatik a spisovatel. Jeho otec byl vyslouÅ¾ilý vojenský muzikant a do Kutné Hory se
zatoulal se zbytkem regimentu. Zamiloval se do dcery bohaté krupaÅ™ky Králíkové, ta v&scaron;ak lásce nepÅ™ála
a tÄ›hotnou dceru vyhnala z domu. VnouÄ•ka Josífka nicménÄ› milovala a podporovala ho na studiích. Komediantské geny
ale nakonec zvítÄ›zily a Josef Kajetán dal vale studiím a utekl k divadlu. U koÄ•ovné divadelní spoleÄ•nosti potkal hereÄ•ku
Magdalenu Forchheimovou a zamiloval se do ní. Do Å¾enÄ›ní nebyl ale nijak hrr, svatba se odkládala deset let. A kdyÅ¾ si ji
nakonec tedy vzal, vzápÄ›tí se zamiloval do její o jednadvacet let mlad&scaron;í sestry Anny. A tak si spolu pÄ›knÄ› Å¾ili
v manÅ¾elském trojúhelníku v jedné domácnosti a star&scaron;í paní Tylová dÄ›lala hodnou tetiÄ•ku svým sedmi neteÅ™ím a
synovcÅ¯m.
4.2.1682 &ndash; narodil se Johann Friedrich Böttger, nÄ›mecký lékárník pochybné povÄ›sti a alchymista, co
místo zlata vyrobil porcelán. KrálÅ¯m je vÅ¾dy tÅ™eba financí, i doslechl se pruský král Friedrich I. o zázraÄ•né
BöttegerovÄ› schopnosti pÅ™emÄ›nit olovo ve zlato a chtÄ›l milého lékárníka angaÅ¾ovat. Alchymista, aby se nepÅ™i&scaron
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to, Å¾e zlato umí vyrobit akorát hubou, uprchl do Saska. Ale i saskému kurfiÅ™tovi a polskému králi Augustovi Silnému by
se trochu toho Å¾lutého kovu hodilo. Tak mu nechal v DráÅ¾Ä•anech zÅ™ídit alchymistickou dílnu a tam se Bötteger, bedlivÄ›
stÅ™eÅ¾ený na kaÅ¾dém kroku, tÅ™i roky usilovnÄ› snaÅ¾il vyrobit zlato. MarnÄ›.

Kat si uÅ¾ uÅ¾ splétal konopný provaz, kdyÅ¾ tu si Böttegera si vyÅ¾ádal hrabÄ› z TchirnhausÅ¯, který se pro zmÄ›nu
pokou&scaron;el vyrobit porcelán. RovnÄ›Å¾ marnÄ›. Co se nepodaÅ™ilo panu hrabÄ›ti, dokázal ne&scaron;Å¥astný alchymist
Tajemství výroby porcelánu, které tolik let vzru&scaron;ovalo Evropu, bylo odhaleno. Pro Augusta Silného pak Böttegera
v Mí&scaron;ni zaloÅ¾il a vedl první evropskou porcelánku.
5.2.62 &ndash; v Pompejích na úpatí Vesuvu se zemÄ› zatÅ™á
a mÄ›sto bylo více jak z poloviny zniÄ•eno. &bdquo;V&scaron;ak nevadí&ldquo;, Å™ekli si obyvatelé a postavili mÄ›sto
je&scaron;tÄ› krásnÄ›j&scaron;í a honosnÄ›j&scaron;í. Bláhoví&hellip; 5.2. 1840 &ndash; narodil se Hiram Stevens Maxim,
americký vynálezce prvního pÅ™enosného kulometu a pastiÄ•ky na my&scaron;i. KvÅ¯li patentovým sporÅ¯m s Edisonem o
Å¾árovku, z nichÅ¾ vÄ›t&scaron;inu prohrál a upadl tak do dluhÅ¯, emigroval do Británie.Na svém kontÄ› má 271 patentÅ¯.
Vymyslel mimo jiné: elektromÄ›r, mentolový inhalátor pro léÄ•bu astmatu, parní letadlo, kulmu na vlasy, zaÅ™ízení zmírÅˆující
kývaní lodí, nÄ›kolik druhÅ¯ motorÅ¯, bezdýmý prach, pastiÄ•ku na my&scaron;i dvojí konstrukce. Klasickou jednorázovou
s pérem a automatickou, kdy lapená chaoticky pobíhající my&scaron; natáhne mechanismus pro lapení my&scaron;i
dal&scaron;í. Vynálezem, který ho ale &bdquo;proslavil&ldquo; nejvíce, byl kulomet. &bdquo;PovÄ›ste tu svoji svou chemii a
elektÅ™inu na hÅ™ebík! Jestli opravdu chcete vydÄ›lat hromady penÄ›z, vymyslete rad&scaron;i nÄ›co, co umoÅ¾ní tÄ›mhle
EvropanÅ¯m, aby si podÅ™ezávali krky s je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í efektivitou,&ldquo; poradil Maximovi známý ze StátÅ¯,
se kterým se náhodou setkal ve Vídni. A tak si Hiram Maxim vzpomnÄ›l, jak ho v dÄ›tství kopla pu&scaron;ka po výstÅ™elu d
ramene a vymyslel zbraÅˆ, co energii vyvolanou výstÅ™elem pÅ™evede na mechanismus, který vyhodí prázdnou nábojnici,
zasune do komory nový náboj a natáhne spou&scaron;Å¥. Cimrmanologové mohli klidnÄ› v Poslu z Liptákova svého
smrÅ¥áka vybavit místo kosou kulometem. Podle odhadÅ¯ kulometná palba zpÅ¯sobila aÅ¾ 70 procent v&scaron;ech ztrát
na boji&scaron;tích první svÄ›tové války. 200 tisíc výstÅ™elÅ¯, které vypálil na stÅ™elnicích, pÅ™ipravilo multifunkÄ•ního vynále
o sluch.
5.2.1840 &ndash; narodil se John Boyd Dunlop, skotský veterináÅ™ a vynálezce pneumatiky.
LékaÅ™ doporuÄ•il malému Dunlopovic synkovi jízdu na kole. Otec se obával o zuby dítÄ›te drkotajícího se na tÅ™íkolce po
nerovné vozovce a hluboké rýhy, které tÅ™íkolka zanechávala v trávníku zpÅ¯sobovaly zase bolení zubÅ¯ jemu.
Proto
potáhl obvody kol gumovými hadicemi, které na koncích spojil tekutou gumou a naplnil vzduchem pumpiÄ•kou na fotbalový
míÄ•. (na snímku je fakt to první kolo...) Jak prosté, milý Watsone :-) teta MÅ¯ra
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