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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: vlajka otoÄ•ená na ruby, s betonem
k obranÄ› vlasti pÅ™ipraven, mrtvý Indián &ndash; dobrý Indián, mimozemská invaze na horské chatÄ›, vesmírná revoluce
poprvé, jepiÄ•í Å¾ivot planety, nÄ›mecký Mistr Jan, elektÅ™ina z baterie brní ale nezabije,
mateÅ™ská deprivace, vesmírná revoluce po druhé, profesionální reformátor, smrtící léÄ•ebné paprsky, detektivové
dÄ›diÄ•nosti.
17.2. 1863 &ndash; zaloÅ¾il Jean Henri Dunant a Ä•tyÅ™i dal&scaron;í &Scaron;výcaÅ™i mezinárodní hum
organizaci ÄŒervený kÅ™íÅ¾.
Na tuto my&scaron;lenku pÅ™ivedl Jeana Dunanta záÅ¾itek z roku 1859, kdy v obchodní zá
cestoval do leÅ¾ení císaÅ™e císaÅ™e Napoleona III. a bylo mu projeti kolem bitevního pole u Solferina, kde leÅ¾ely Ä•i umíral
desetitisíce vojákÅ¯. &bdquo;Byla bitva, byla, tam u Solferina, teklo tam krve moc, krve po kolena....&ldquo;
Do
Napoleonova leÅ¾ení uÅ¾ nedojel, zÅ¯stal na místÄ› o&scaron;etÅ™ovat ranÄ›né, pochovávat mrtvé a vÅ¯bec likvidovat váleÄ•
&scaron;kody. O svých záÅ¾itcích sepsal knihu, kterou na své náklady vydal, zakládal polní lazarety a cestoval po EvropÄ›
s osvÄ›tou.

SvÄ›toznámý symbol ÄŒerveného kÅ™íÅ¾e vznikl barevným pÅ™evrácením &scaron;výcarské vlajky, synonyma
neutrality. 17.2.1877 &ndash; narodil se André Maginot, francouzský politik, který prosadil vybudování soustavy pevností na
hranicích s NÄ›meckem. Po jeho vzoru se zaÄ•ala v roce 1935 opevÅˆovat i na&scaron;e severní hranice. ZaÄ•alo se u
Ostravska, v&scaron;ak Moravská brána byla od nepamÄ›ti významnou komunikaÄ•ní spojnicí a obchodní stezkou.
Ná&scaron; vodácko-turistický oddíl, dávno tomu je&scaron;tÄ› pod hlaviÄ•kou matky Svazarmu, mÄ›l v pronájmu jeden ze
srubÅ¯ typu Å˜íman poblíÅ¾ Rokytnice v Orlických horách. Parta nad&scaron;encÅ¯, z nichÅ¾ vÄ›t&scaron;ina mÄ›la modrou kn
která zasvÄ›tila svÅ¯j Å¾ivot uvádÄ›ní srubu do pÅ¯vodního stavu, ho bÄ›hem nÄ›kolika málo let skuteÄ•nÄ› zvelebila. NapÅ™ík
opravili a zprovoznili pÅ¯vodní vzduchotechniku, Ä•ímÅ¾ se bunkr stal velmi obyvatelným i za nepÅ™íznivého poÄ•así.
TakÅ
tam strávili výletováním mnohé podzimní, zimní a jarní prázdniny. Ó, Zemská bráno, jaký jsi krásný a liduprostý kraj,
alespoÅˆ tenkrát pÅ™ed Ä•tvrt stoletím.
17.2.1909 &ndash; zemÅ™el v rezervaci u Fort Sillu v OklahomÄ› Geronimo, indián
jménem Goyathlay &ndash; &bdquo;Ten, který zívá&ldquo;, nesmiÅ™itelný náÄ•elník ApaÄ•Å¯.
ApaÄ•ové pÅ™i&scaron;li do
Arizony a Nového Mexika aÅ¾ z dalekého severu, od Hudsonova zálivu. Jméno ApaÄ• znamená v jazyce
mírumilovnÄ›j&scaron;ích IndiánÅ¯, které pÅ™istÄ›hovalci v nové domovinÄ› tak trochu uzurpovali, &bdquo;nepÅ™ítel.&ldquo; T
pojmenování pak pÅ™ejali &Scaron;panÄ›lé, sami ApaÄ•ové se nazývají Diné &ndash; lidé.
Léta putování nasmÄ›rovala
zpÅ¯sob jejich Å¾ivota. Å½ivili se lovem, sbÄ›rem divoce rostoucích plodin a tím, co uloupili Ä•i vymÄ›nili u sousedních usedlých
hospodaÅ™ících IndiánÅ¯. Byli velkými znalci pÅ™írody a krajiny a umÄ›li se v ní výbornÄ› pohybovat. A tak se z pÅ™ivandrova
pány Arizony, Nového Mexika, velké Ä•ásti Texasu a severního Mexika, území velkého jako tÅ™etina Evropy.
Pak
pÅ™i&scaron;el bílý muÅ¾ a kupodivu nepÅ™evzal kulturu a zvyky místních obyvatel, jak tak Ä•asto rádi skloÅˆujeme ve spojen
s na&scaron;imi novodobými pÅ™istÄ›hovalci. NÄ›kde uspÄ›l obchodem, nÄ›kde lstí, nÄ›kde silou a nÄ›kde ohnivou vodou. Apa
tedy nÄ›které z jejich kmenÅ¯, byli s bÄ›lochy na váleÄ•né stezce více jak 200 let. Poslední bojÅ¯vky probíhaly je&scaron;tÄ› ve
30. letech 20. století :-)
Geronimova nesmiÅ™itelnost vypukla ve chvíli, kdy se vrátil s ostatními muÅ¾i z trhu v ChihuahuvÄ›
na&scaron;li v táboÅ™e zkázu a zmar. Nad tÄ›lem své mrtvé Å¾eny a synÅ¯ pÅ™ísahal, Å¾e se bude bÄ›lochÅ¯m aÅ¾ do své
mstít. A co slíbil, to splnil...

Na váleÄ•né stezce spolu s nepoÄ•etnou druÅ¾inou &bdquo;NesmiÅ™itelných&ldquo; vytrval i tehdy, kdyÅ¾ ostatní apaÄ
náÄ•elníci svá váleÄ•ná taÅ¾ení zastavili, i tehdy, kdyÅ¾ se ostatní apaÄ•ské skupiny usadily a zaÄ•aly obdÄ›lávat pÅ¯du.
R
honily tisíce vojákÅ¯ hrstku apaÄ•ských bojovníkÅ¯, jejichÅ¾ ztráty se poÄ•ítaly v jednotkách, zatímco ty bÄ›lo&scaron;ské ve
stovkách. NekoneÄ•ná honiÄ•ka ale nakonec unavila i Geronima a jeho druÅ¾inu a Indiáni se vzdali.
28 let je pak drÅ¾eli
jako zajatce nejprve na FloridÄ›, pak v pevnosti Fort Sill v OklahomÄ›, neÅ¾ je znovu propustili na svobodu. NáÄ•elník
Geronimo se toho uÅ¾ nedoÅ¾il, zemÅ™el ve vÄ›ku 91 let.
17.2.1991 &ndash; zemÅ™el Miroslav MacháÄ•ek, Ä•eský here
Pamatujete na VlÄ•í boudu?
Horory obecnÄ› nesná&scaron;ím, sci-fi jak který, ale tenhle film se mi líbil. Science fiction mÄ›
oslovuje tak Ä•ásteÄ•nÄ›: miluju Den trifidÅ¯, Nadaci, Clarkovy povídky (zvlá&scaron;tÄ› pak povídku HvÄ›zda), Merleho a
nemusím pÅ™íbÄ›hy typu Avatar. A taky jsem nepÅ™i&scaron;la na chuÅ¥ fantasy, pokud teda nepoÄ•ítám Hobita a Pána
prstenu, v tomto poÅ™adí :-) 17.2.1600 &ndash; zemÅ™el Giordano Bruno, italský dominikán, filozof, spisovatel, básník a
astronom. Koperníkovu heliocentrickou teorii posunul smÄ›rem k nekoneÄ•nu: &bdquo;Nejen ZemÄ›, ale ani Slunce není
stÅ™edem vesmíru. Slunce je jen jednou z hvÄ›zd, kterých je v nekoneÄ•ném vesmíru nekoneÄ•nÄ› mnoho.&ldquo;

Patnáct let prchal pÅ™ed inkvizicí napÅ™íÄ• Evropou, nÄ›jaký Ä•as strávil téÅ¾ na dvoÅ™e císaÅ™e Rudolfa II. Nakonec
Giovanni Mocenigo pÅ™imÄ›l k návratu do Itálie, do Benátek, a vzápÄ›tí ho udal inkvizici.
Soudili ho, nepochybnÄ› i muÄ•ili,
pÅ™esto neodvolal. A tak ho na NámÄ›stí kvÄ›tin v Å˜íme upálili. 18.2.1930 &ndash; byla objevena devátá planeta SluneÄ•ní
soustavy Pluto. Dlouho jí to nevydrÅ¾elo, v záÅ™í 2006 ji zase vy&scaron;krtli :-) 18.2. 1546 &ndash; zemÅ™el nÄ›mecký Ja
Martin Luther, teolog, kazatel a reformátor. Narozdíl od Husa neskonÄ•il na hranici, neb jednak se doba posunula a
druhak ho vzala v ochranu nÄ›mecká kníÅ¾ata.
18.2.1745 &ndash; narodil se Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio
Volta, italský fyzik.
Do sedmi let nemluvil, pravdÄ›podobnÄ› nebyl dÅ¯vod k Å¾ádným stíÅ¾nostem :-)
Objevil souvislo
elektÅ™inou a magnetismem, dále Å¾e se vzduch skládá ze dvou plynÅ¯ a aby vyvrátil Galvaniho teorii o
Å¾ivoÄ•i&scaron;né elektÅ™inÄ› zaloÅ¾ené na pokusu s Å¾abíma noÅ¾kama, sestavil první baterku.
VytvoÅ™il &scaron
zinkových plátkÅ¯ proloÅ¾ených kÅ¯Å¾í namoÄ•enou v kyselinÄ› a vyslouÅ¾il si tak záznam na tabuli cti zvané Soustava
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18.2.1279 &ndash; uvÄ›znil správce ÄŒeského království markrabÄ› Ota Braniborský vdovu po PÅ™emyslu Otakaru II.
královnu Kunhutu a jejího sedmiletého synka Václava na hradÄ› BezdÄ›zi.
KdyÅ¾ padl PÅ™emysl Otakar II. na Moravském
poli, Ä•e&scaron;tí páni si zamnuli ruÄ•ky, neboÅ¥ nejen, Å¾e nemÄ›li silného krále, nemÄ›li Å¾ádného krále.
KdyÅ¾ koco
doma, my&scaron;i mají pré. Ov&scaron;em Ä•eské my&scaron;i mÄ›ly takové pré, aÅ¾ z toho vypuklo plundrování a
krveprolévání. Vítkovci vypálili Zlatou korunu, oblehli ÄŒeské BudÄ›jovice, &Scaron;vamberkové vyrabovali Tachov.
Královna vdova si zoufá, a proto poÅ¾ádá synovce svého mrtvého manÅ¾ela, Otu Braniborského o pomoc.
Ten
neváhá a urychlenÄ› s druÅ¾inou na tu pomoc pÅ™ichvátá. PÅ™edstavuje si ji ov&scaron;em ponÄ›kud svéráznÄ›. Pod
braniborskou taktovkou se plundrování zdvojnásobilo a získalo organizovanou podobu.
A tak královna Kunhuta volá o
pomoc znovu, tentokrát Rudolfa Habsburského, muÅ¾e, co jí na tom Moravském poli zabil manÅ¾ela. Rudolf to v ÄŒechách
tak trochu porovná, královnu uklidí i se synkem Václavem na Hradec u Opavy a oÅ¾ení ho se svou dcerou Gutou.
PÅ™emysl Otakar se musí v hrobÄ› obracet :-) A závÄ›rem Rudolf jmenuje Otu Braniborského Václavovým poruÄ•níkem, páÄ•
budoucímu králi je teprvá sedm...
A Ota Braniborský, asi aby se mu mladý král nikde se netoulal a mezi lidmi nezkazil,
nechal ho i s maminkou internovat v uprostÅ™ed severoÄ•eských vlhkých lesÅ¯ na hradÄ› BezdÄ›zi.
Maminka to tam dlou
nevydrÅ¾ela, nechala malého VáclavíÄ•ka napospas osudu a zdrhla. Václava pak pÅ™evezli do Branibor, lep&scaron;í péÄ•e
se mu tam nicménÄ› nedostalo. PÄ›t let &bdquo;vlády&ldquo; BraniborÅ¯ v ÄŒechách skonÄ•ilo hladomorem.
Situace byla
natolik zoufalá, Å¾e Ä•e&scaron;tí páni na chvíli zapomnÄ›li na vzájemné rozmí&scaron;ky a plundrování a shodli se na
tom, Å¾e mít nÄ›jakého krále by nebylo od vÄ›ci. A tak Václava z Branibor vyplatili za 35 000 hÅ™iven stÅ™íbra.
Václav byl
tatínkovi ctiÅ¾ádostivý, ale místo meÄ•em, rovnal si cestu pÅ™ed sebou diplomacií a stÅ™íbrem. Zavedl praÅ¾ské gro&scaron
nejslavnÄ›j&scaron;í stÅ™edoevropské mince, pÅ™ivedl zemi k prosperitÄ›, stal se králem polským a drÅ¾el &scaron;lechtu na
uzdÄ›.
A to v&scaron;echno za krátkých 15 let své vlády. Trudné dÄ›tství se na nÄ›m podepsalo, byl tak trochu psychopat,
bál se koÄ•iÄ•ího mÅˆoukání a bouÅ™ek a umÅ™el na tuberkulózu ve vÄ›ku 35 let.
19.2.1473 &ndash; narodil se Mikulá&s
Koperník, polský astronom, matematik, právník, lékaÅ™, Å™ímskokatolický duchovní a tvÅ¯rce heliocentrické teorie. UÅ¾ jsme
mÄ›li Galilea, Keplera, Newtona, Bruna a nyní pÅ™ichází na Å™adu ten, který to v&scaron;echno vlastnÄ› odstartoval. Astronom
který po léta pozoroval oblohu, dospÄ›l k závÄ›ru, Å¾e nikoli Slunce kolem ZemÄ›, ale ve skuteÄ•nosti ZemÄ› s ostatními
planetami obíhají kolem Slunce po kruÅ¾nicích a navíc je&scaron;tÄ› se otáÄ•í kolem své osy. Svou heliocentrickou soustavu
popsal v díle &bdquo;O obÄ›zích sfér nebeských &ndash; 6 knih&ldquo;, které fikanÄ› vydal tÄ›snÄ› pÅ™ed smrtí, Ä•ímÅ¾ se v
vysvÄ›tlování, soudÅ¯m, klatbÄ›, vÄ›zení, odvolávání, hranici a podobným oblíbeným kratochvílím. 20.2.1790 &ndash; zemÅ™
Josef II., císaÅ™ Svaté Å™í&scaron;e Å™ímské, král uherský, (nekorunovaný) král Ä•eský a arcivévoda rakouský.
&bdquo;B
bych nemÄ›la Josefa ráda, kdyÅ¾ ho kaÅ¾dý Ä•lovÄ›k pro jeho dobrotu a hodnost chválí. V&scaron;ak se za nÄ›j také kaÅ¾dý
modlíme, aby mu dal pánbÅ¯h dlouhé panování&hellip;&ldquo; Å™íkala babiÄ•ka BoÅ¾eny NÄ›mcové.
Osvícený absolutní
monarcha povolil svobodu vyznání, zru&scaron;il nevolnictví, sepsal ve&scaron;kerou pÅ¯du a zdanil ji pánu jako
kmánu, zru&scaron;il klá&scaron;tery, které se nevÄ›novaly obecnÄ› prospÄ›&scaron;ným Ä•innostem jako je výuka nebo
léÄ•ení a chtÄ›l prosadit ve své Å™í&scaron;i jednotný jazyk (nÄ›mÄ•inu samozÅ™ejmÄ›), Ä•ímÅ¾ nechtÄ›nÄ› odstartoval náro
(nejen u nás).
Tak to mu taky mÅ¯Å¾eme pÅ™ipsat k dobru :-) 20.2. 1869 &ndash; narodil se Rudolf JedliÄ•ka, Ä•eský lék
mecená&scaron;, zakladatel Ä•eské rentgenologie a radiologie a léÄ•ebné rehabilitace.
Roentgenovými paprsky léÄ•il
nádory a také ho napadlo pacienta zrentgenovat pÅ™ed tím, neÅ¾ do nÄ›j Å™ízne skalpelem.
V roce 1913 zaloÅ¾il v Praz
pro tÄ›lesnÄ› postiÅ¾ené dÄ›ti. ZemÅ™el na následky rentgenového záÅ™ení. 21.2.1953 &ndash; byla objevena struktura
molekuly DNA, nositelky dÄ›diÄ•ných vlastností v&scaron;ech Å¾ivých organismÅ¯.
Deoxyribonukleová kyselina byla popsán
jiÅ¾ roku 1869, kdy &scaron;výcarský lékaÅ™ Friedrich Miescher zkoumal sloÅ¾ení hnisu z nemocniÄ•ních obvazÅ¯. Na poÄ•á
století pak Phoebus Levene rozpoznal, Å¾e se DNA skládá z cukrÅ¯, fosfátÅ¯ a bází. NicménÄ› o její funkci toho dlouho
nebylo moc známo.
První dÅ¯kaz o roli DNA v pÅ™enosu genetické informace pÅ™inesl v roce 1943 experiment, který prov
Oswald Avery spoleÄ•nÄ› s Colinem MacLeodem a Maclynem McCartym, kdy míchali Å¾ivé nevirulentní a mrtvé virulentní
pneumokoky, pÅ™iÄ•emÅ¾ stvoÅ™ili Å¾ivé virulentní pneumokoky.
NejslavnÄ›j&scaron;ím milníkem ve výzkumu DNA by
odhalení její trojrozmÄ›rné struktury. Správný dvou&scaron;roubovicový model poprvé pÅ™edstavili v roce 1953 v Ä•asopise
Nature James D. Watson a Francis Crick, pozdÄ›j&scaron;í laureáti Nobelovy ceny.
Vlastní model DNA stavÄ›li z papíru.
Oba pánové byli geniální detektivové. Posbírali ve&scaron;keré doposud zveÅ™ejnÄ›né poznatky (a nÄ›které tak trochu
ukradené) mnoha dal&scaron;ích vÄ›dcÅ¯ a poskládali je jako puzzle, Ä•ímÅ¾ uÄ•inili jeden z nejvÄ›t&scaron;ích objevÅ¯ biolog
aniÅ¾ by sami udÄ›lali jediný experiment. MÅ¯ra Kosmasová-Komenská

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 3 December, 2021, 13:36

