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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: Ztratila hlavu pro lásku! ProtoÅ¾e
pÅ™i&scaron;el pozdÄ›, vyvraÅ¾dili mu rodinu! Koukali do dalekohledu a vykopali poklad! PÅ™ipojeni k virtuální realitÄ›! Zapáli
zpÅ¯sobil &scaron;kodu za 30 000! V továrnÄ› na keramiku upekli Ä•erný diamant!
Pro spory s profesorem musel maturovat v zahraniÄ•í! NepoÅ™ádek Ä•i korupce na patentovém úÅ™adÄ›? KvÅ¯li
&scaron;patnému poÄ•así seÅ¾rán domorodci! Ne&scaron;tÄ›stí na studentské koleji &ndash; napíchl spoluÅ¾áka na kord!
PÅ™eskoÄ•il konÄ› nadél a ten se spla&scaron;il! Bourec moru&scaron;ový na smeti&scaron;ti dÄ›jin!
x x x 13.2.1542 &nda
byla za cizoloÅ¾ství popravena pátá manÅ¾elka JindÅ™icha VIII. KateÅ™ina Howardová. Bylo jí dvacet, mÄ›la vzne&scaron;e
pÅ™edky, Å¾ádné peníze a mizerné vychování. Pocházela z mocného katolického &scaron;lechtického rodu HowardÅ¯.
Býti katolíkem v protestantské Anglii vÅ¾dycky zavání malérem.
KateÅ™ina byla krásná, tmavovlasá a temperamentní.
Málo ji hlídali, takÅ¾e uÅ¾ od jejích 14 let se jejím Å¾ivotem vine Å™ádka milencÅ¯, s kterými se ani moc netajila. MoÅ¾ná si Å
Å¾e kdyÅ¾ nemá jako dcera mlad&scaron;ího a tudíÅ¾ nemajetného vévodského syna Å¾ádné vyhlídky na slu&scaron;ný
sÅˆatek, Å¾e si alespoÅˆ uÅ¾ije.
Stárnoucímu králi pÅ™ipomínala veselá a rozverná dvorní dáma jeho druhou Å¾enu Annu
Boleynovou, kterou si tak trochu popravil. Není divu, vÅ¾dyÅ¥ KateÅ™ina a Anna byly sestÅ™enice. Zamiloval se stejnÄ› jako p
lety a vzal si ji. JenÅ¾e mladá manÅ¾elka nebyla z nemocného starce s hnisajícím vÅ™edem nijak zvlá&scaron;Å¥ na vÄ›tvi. A
tak na scénu pÅ™ichází staronový milenec Thomas Culpepper, JindÅ™ichÅ¯v posluhovaÄ• Ä•íslo jedna.
Co je v domÄ› není
praví moudré pÅ™ísloví. KateÅ™ina nebyla ani moudrá, ani opatrná, navíc mÄ›la plný barák svÄ›dkÅ¯ svých pÅ™edchozích i
souÄ•asných pletek vÄ•etnÄ› jednoho bývalého milence, a tak nÄ›jaká dobrá du&scaron;e na ni Å¾alovala u arcibiskupa.
Arcibiskup Å¾aloval králi. Král pÅ™ikázal vy&scaron;etÅ™ovat.
Milenec Ä•. 1 byl muÄ•en a rozÄ•tvrcen, milenec Ä•. 2 byl sÅ
vÄ›t&scaron;inu KateÅ™inina pÅ™íbuzenstva pozavírali do Å¾aláÅ™e (výborná záminka, jak se zbavit pár katolíkÅ¯) a nakonec
skonÄ•ila na popravi&scaron;ti i sama královna.
13.2.1692 &ndash; byla v údolí Glen Coe zmasakrována rodina skotských
horalÅ¯ MacDonaldÅ¯.
KdyÅ¾ na podzim roku 1688 pÅ™i&scaron;el pÅ™es Kanál na bratrskou náv&scaron;tÄ›vu Vilém III.
OranÅ¾ský, a usadil se jak na anglickém, tak skotském trÅ¯nu, horalé z VysoÄ•iny stranili nadále exkráli Jakubovi a otáleli
s pÅ™ísahou vÄ›rnosti pÅ™istÄ›hovalci, jejíÅ¾ deadline byla stanovena na 1. ledna 1692.
Nejdéle otálel Alastair MacIain, n
z Glencoe. VyÄ•kával do posledního dne a to byla chyba. Ke kompetentní osobÄ› dorazil sice vÄ•as, ale kompetentní osoba si
nepÅ™ipadala dost kompetentní, a tak ho poslala ke kompetentnÄ›j&scaron;í osobÄ›, no jak v tý pohádce o kohoutkovi a
slepiÄ•ce. Navíc byla hnusná zima, poÄ•así nepÅ™álo cestování, a tak se stalo, Å¾e náÄ•elník pÅ™ísahu sloÅ¾il, ale pozdÄ›.
spokojený, Å¾e pÅ™edal svÅ¯j slib a tudíÅ¾ je v&scaron;e v poÅ™ádku, se vrátil domÅ¯. Mýlil se, nÄ›kteÅ™í vládní Ä•initelé za
moÅ¾nost, jak skotským jakobitÅ¯m exemplárnÄ› vysvÄ›tlit, zaÄ• je toho loket.
Koncem ledna pÅ™ibyl do MacDonaldova do
vojenský regiment pod záminkou výbÄ›ru daní. Celých Ä•trnáct dní se tÄ›&scaron;ili místní pohostinnosti. Za kuropÄ›ní dne 13.
února tasili své meÄ•e a vypukla genocida. TÅ™icet osm muÅ¾Å¯ rodu MacDonaldÅ¯, z nichÅ¾ nÄ›kteÅ™í ani nestihli vstát z p
bylo povraÅ¾dÄ›no a dal&scaron;ích Ä•tyÅ™icet Å¾en a dÄ›tí zemÅ™elo na podchlazení poté, co jim vojáci spálili domovy. 1
&ndash; 50 svÄ›telných let od ZemÄ› v souhvÄ›zdí Kentaura byl objeven dosud nejvÄ›t&scaron;í bílý trpaslík, hvÄ›zda pÅ™ezdí
Lucy (podle písniÄ•ky Lucy in the Sky with Diamonds), 10 deciliónÅ¯ (1×1034) karátový diamant s prÅ¯mÄ›rem 4000 km.
&bdquo;Kávová lÅ¾iÄ•ka diamantu z tohoto bílého trpaslíka by váÅ¾ila 5 tun.&ldquo;
13.2.1992 &ndash; oficiální pÅ™ipoj
ÄŒSFR k Internetu, a to konkrétnÄ› ÄŒVUT. Asi to tak bude, protoÅ¾e si vzpomínám, jak jsem se tak nÄ›jak na jaÅ™e 1992
poÄ•ítaÄ• s inÅ¾enýrem Radouchem, já jsem vy&scaron;ívala na diplomce a on si chatoval se svým synem v Americe.
JéÅ¾i&scaron;, to byl krásnej chlap. InÅ¾enýr Radouch samozÅ™ejmÄ›, nikoli syn, ze syna byly vidÄ›t akorát ty zelený písmen
na monitoru.
A od kdy jste pÅ™ipojeni k internetu vy? 13.2.1691 &ndash; narodil se Antonín Koniá&scaron;, Ä•eský kazatel,
misionáÅ™ a cenzor, stráÅ¾ce Ä•istoty ve jménu temna.
Ke knihám mÄ›l vztah uÅ¾ od dÄ›tství, narodil se totiÅ¾ v rodinÄ›
v jezuitském Klementinu :-) Základní i stÅ™ední vzdÄ›lání získal tamtéÅ¾ a i do Å™ádu vstoupil.
PodobnÄ› jako fanatický flo
dominikán Savonarola, který proslul svým pálením marnivostí, i Antonín Koniá&scaron; myslel na dobro jiných. HorlivÄ›
kázal pÄ›tkrát dennÄ›, nÄ›mecky a Ä•esky, a Ä•asto se pÅ™i tom tak rozohnil, Å¾e omdlel. &bdquo;Bludné&ldquo; knihy
nahrazoval katolickými, nÄ›které &bdquo;opravil&ldquo; &ndash; tu vytrhl list, tu kousek zaÄ•ernil, tu vepsal text
správnÄ›j&scaron;í &ndash; a ostatní vÄ›t&scaron;inou odevzdával na biskupství, Ä•ást z nich teatrálnÄ› pálil &ndash;
celkem zabavil prý aÅ¾ 30 000 knih.
Na&scaron;tÄ›stí v&scaron;echny nebyly nenávratnÄ› ztraceny, ale od kaÅ¾dé z nich
zachovaly exempláÅ™e, které byly v klá&scaron;terech uloÅ¾eny do oddÄ›lení &bdquo;libri prohibiti&ldquo;.
13.2.1758
&ndash; narodil se Josef Hardtmuth, rakouský architekt, vynálezce a prÅ¯myslník, zakladatel firmy Kooh-i-noor. Rodinné
Å™emeslo &ndash; truhlaÅ™ina &ndash; a láska k malování ho pÅ™ivedly k vynálezu grafitové tuÅ¾ky.
KdyÅ¾ jsem býva
a zaslouÅ¾ila jsem si, nadÄ›lil mi JeÅ¾í&scaron;ek plechovou krabici s logem Kooh-i-nooru a sadou 24 pastelek uvnitÅ™.
JeÅ¾í&scaron;, to byla radost rovnat si je podle Ä•ísel a barev :-) A na pÅ¯dÄ› mám schovanou krabici plnou tuh a tuÅ¾ek
v &scaron;iroké &scaron;kále tvrdosti (a také gum, versatilek, tu&scaron;í a redisper&hellip;) po prastrýci písmomalíÅ™i.
Po
prastrýci písmomalíÅ™i mám téÅ¾ schovaný krasopisnÄ› napsaný a vymalovaný výuÄ•ní list. Pí&scaron;e se na nÄ›m: &bdquo
léta v uÄ•ení zdárnÄ› pÅ™estál, dáno mu za vyuÄ•enou.&ldquo; 13.2.1942 &ndash; v koncentraÄ•ním táboÅ™e Mauthausen
zemÅ™el Otakar BatliÄ•ka, Ä•eský radioamatér, svÄ›tobÄ›Å¾ník, spisovatel.
Maminka mu umÅ™ela brzy, tatínek na nÄ›j n
rostl jako dÅ™íví v lese. Fáma praví, Å¾e ve 14 letech utekl z domova, ale není to pravda, na cesty vyrazil aÅ¾ jako plnoletý.
&bdquo;Nemám kde spát, nemám co jíst, mám se výbornÄ›. Ota&ldquo;, poslal nedostudovaný gymnazista pohlednici
z Argentiny.
Deset let se BatliÄ•ka toulal po svÄ›tÄ›. Pracoval jako plavÄ•ík, kormidelník, radiotelegrafista na zaoceánských
lodích, kovboj a zlatokop, Å™idiÄ• newyorského metra, obchodník se známkami v LondýnÄ› i jako policista v &Scaron;anghaji.
(Jestli výÄ•et v&scaron;ech jeho zamÄ›stnání odpovídá realitÄ›, je otázka, protoÅ¾e na BatliÄ•kovÄ› Å¾ivotopisu významnÄ›
zapracoval fámotvÅ¯rce Petr Sadecký.
Z marketingových dÅ¯vodÅ¯ vytvoÅ™il okolo BatliÄ•kova mládí obrovskou legendu,
dodnes se nepodaÅ™ilo úplnÄ› pÅ™esnÄ› odhalit, co z toho je mýtus a co pravda.)
Z cest si svÄ›tobÄ›Å¾ník Ota pÅ™ivezl
8 svÄ›tových jazykÅ¯ vÄ•etnÄ› indiánského jazyka guaraní a nepÅ™ebernou zásobu pÅ™íbÄ›hÅ¯. Po návratu do vlasti tÄ›Å¾ko
práci, nemÄ›l maturitu. Zkou&scaron;el rÅ¯zná zamÄ›stnání, nabízel se tajné policii, poji&scaron;Å¥oval psy, nakonec si
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otevÅ™el vlastní soukromou &scaron;kolu boxu.
V období nacistické okupace jako radiotelegrafista obstarával spojení s
Londýnem.
Byl výborný vypravÄ›Ä•. PÅ™íbÄ›hy, které na svých cestách zaÅ¾il Ä•i vyslechl a volnÄ› pÅ™evyprávÄ›l, po tÅ™
týden co týden v Ä•asopise Mladý hlasatel.
Jeho pamÄ›tní deska je umístÄ›na v praÅ¾ské ÄŒiklovÄ› ulici na domÄ› Ä•íslo 7
údolí pod vy&scaron;ehradskými &scaron;ancemi.
14.2.1876 &ndash; kdyÅ¾ Graham Bell vynalezl telefon, mÄ›l uÅ¾ tÅ™
zme&scaron;kané hovory od Járy Cimrmana. 14.2.1779 &ndash; James Cook, britský moÅ™eplavec a objevitel podnikl 3
prÅ¯zkumné plavby kolem svÄ›ta, pÅ™i jedné z nich zemÅ™el. PÅ™i které? ;-)
Cílem první výpravy bylo nalézt neznámý jiÅ
kontinent Terra Australis (vÄ›dci vÄ›Å™ili, Å¾e si plochy pevnin severní a jiÅ¾ní polokoule musí být rovny a Å¾e tedy na jihu m
dosud neznámá pevnina velká jako Asie, neboÅ¥, pokud by tato neexistovala, ZemÄ› by se otoÄ•ila severním pólem
dolÅ¯&hellip;), ov&scaron;em ukázalo se, Å¾e kandidát na tuto pevninu &ndash; Nový Zéland &ndash; je ve skuteÄ•nosti
ostrov, lépe Å™eÄ•eno ostrovy dva.
Na zpáteÄ•ní cestÄ› Cook prozkoumal východní pobÅ™eÅ¾í Nového Holandska, dne&
Austrálie, zabral je jako britskou drÅ¾avu a nazval Novým JiÅ¾ním Walesem a jako bonus objevil nÄ›kolik nových ostrovÅ¯.
Posádku mu zdecimovala malárie.
Cílem druhé výpravy bylo rovnÄ›Å¾ pátrání po neznámé jiÅ¾ní pevninÄ›. Dostal se aÅ¾
jiÅ¾ní polární kruh, ale místo pevniny narazil jen na ledovce. V teplej&scaron;ích vodách pak objevil souostroví Tonga, Nové
Hebridy a Novou Kaledonii. Aby zabránil kurdÄ›jím, dával svým muÅ¾Å¯m pít citronovu &scaron;Å¥ávu, díky Ä•emuÅ¾ se pak
britským námoÅ™níkÅ¯m pÅ™ezdívalo &bdquo;limonádiÄ•ky&ldquo;.
Cílem tÅ™etí výpravy bylo nalézt Severozápadní prÅ¯j
kolem Ameriky. Místo nÄ›j na&scaron;el na Havajských ostrovech smrt.
Mezi domorodci panovala zrovna blbá nálada, uÅ¾
kdyÅ¾ lodÄ› kapitána Cooka doplÅˆovaly pÅ™i krátké zastávce zásoby. VzápÄ›tí pÅ™i&scaron;la prudká bouÅ™e, která zahna
odplouvající lodÄ› zpátky na Havaj...
15.2.1831 &ndash; v PÅ™e&scaron;ticích na Klatovsku narodil se Josef Hlávka, Ä•eský
architekt a mecená&scaron;. První polovinu Å¾ivota peníze vydÄ›lával a druhou je rozdával.
Vystudoval praÅ¾skou techniku
a vídeÅˆskou akademii výtvarných umÄ›ní. O prázdninách si musel na &scaron;kolu vydÄ›lávat, a tak se pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itost
zedníkem.
Projektoval a postavil bezpoÄ•et staveb, mimo jiné Zemskou porodnici v Praze. StavÄ›l dobÅ™e, rychle a levnÄ›
stal se milionáÅ™em.
ZaloÅ¾il a z velké Ä•ásti financoval ÄŒeskou akademie vÄ›d a umÄ›ní, postavil novou budovu Akad
výtvarných umÄ›ní, hradil první kompletní pÅ™eklad Shakespearova díla. Pro nemajetné studenty postavil koleje, které byly
vybaveny vlastní tÄ›locviÄ•nou, pekárnou a kuchyní, kde se vaÅ™ilo a kde si kaÅ¾dý mohl vzít tolik chleba, kolik dokázal sníst.
Studenti smÄ›li koleje uÅ¾ívat pod podmínkou, Å¾e ovládnou perfektnÄ› jeden cizí jazyk a umÄ›ní &scaron;ermu.
DÄ›tí nem
vÄ›noval svÅ¯j majetek nadaci, která pÅ™eÅ¾ila nacismus, komunismus a funguje dodnes. Je to nejstar&scaron;í nadace
s nepÅ™eru&scaron;enou kontinuitou v ÄŒeské republice. 16.2.1862 &ndash; na ustavující valné hromadÄ› byla v Panské ulic
v Praze zaloÅ¾ena tÄ›locviÄ•ná jednota Sokol.
A od tÄ›ch dob si Sokolové tykají, oslovují se &bdquo;bratÅ™e&ldquo; a
&bdquo;sestro&ldquo;, zdraví se &bdquo;Nazdar!&ldquo;, vyznávají heslo &bdquo;TuÅ¾me se!&ldquo; a nosí kroj podle
návrhu Josefa Mánese.
V na&scaron;em Sokole na galerii, kde máme zimní stÅ™elnici, jsou ve vitrínkách vystaveny
v&scaron;elijaké dokumenty a fotografie z tÄ›chto pionýrských dob. Nejvíc se mi líbí jeden dopis: Dovoluji si tímto co nejuctivÄ›j
Å¾ádat Bratrský sbor cviÄ•itelský o laskavé mÄ› udÄ›lení stipendia. Bych tak zpro&scaron;tÄ›n byl placení pÅ™íspÄ›vkÅ¯, co n
Vámi pÅ™ijatý Ä•len. Jsem nemajetný, tak Å¾e prostÅ™edky zvlá&scaron;tÄ› penÄ›Å¾itých. Jsem úplnÄ› zachovalý, a udÄ›l
Å¾ádaného stipendia bych jen pilnou náv&scaron;tÄ›vou se hledÄ›l odplatit. Doufajíc, Å¾e Å¾ádosti mojí vyhovÄ›no bude.
Å½ádající V hluboké úctÄ› bratr Josef Barták, &scaron;tukatér

16.2.1937 &ndash; byl patentován nylon, umÄ›lé vlákno z uhlí, vzduchu a vody.
Americký chemik Walace Hume
Carrothers, který pracoval v laboratoÅ™ích DuPont, dostal za úkol vytvoÅ™it nový syntetický materiál na &scaron;tÄ›tiny pro
kartáÄ•e. NejdÅ™ív mu vy&scaron;el neoprén.
S tím se moc kartáÄ•ovat nedalo, tak vynalézal dál. A na podruhé se mu
povedl nylon. Jako &scaron;tÄ›tiny na kartáÄ•e dobrý. Ale punÄ•ochy, milé dámy, punÄ•ochy! Prvních 5 milionÅ¯ nylonových
punÄ•och bylo v kvÄ›tnu 1940 rozprodáno bÄ›hem nÄ›kolika hodin.
Nylonova bratÅ™íÄ•ka silona vymyslel za druhé svÄ›tov
války v laboratoÅ™ích firmy BaÅ¥a ve ZlínÄ› profesor Otto Wichterle. MÅ¯ra ÄŒerná kronika
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