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&Scaron;védský stÅ¯l vybraných událostí, jak &scaron;ly dÄ›jinami. Dne&scaron;ní menu: cui bono, vzpomínka na Bc,
zamÄ›stnanecké benefity, mundus novus, kniha litá olovem, 1492 g geniality, MVDr. Alf, oÅ¾ivlé dÅ™evo.
22.2.1440 &ndash; 118 dní po smrti svého otce pÅ™i&scaron;el na svÄ›t Ladislav Pohrobek, dÄ›dic trÅ¯nu Ä•eského,
uherského a rakouského. Kdekdo chtÄ›l tomu zlatovlasému andÄ›líÄ•kovi býti poruÄ•níkem a chránit ho, pochopitelnÄ› pouze
jen a jen pro jeho dobro :-)
Po bitvÄ› u Lipan nastalo v zemích ÄŒeských témÄ›Å™ 14 let dlouhé bezvládí, nepoÄ•ítáme-li k
panování Li&scaron;ky ry&scaron;avé a jejího zetÄ›. &Scaron;iroko daleko nikdo o kacíÅ™ské ÄŒechy nestál.
ZemÄ›,
vyÄ•erpaná roky husitských válek, uÅ¾ nemÄ›la sílu na dal&scaron;í boj, takÅ¾e kupodivu nevypuklo obvyklé plundrování, jak
bylo dobrým zvykem v pÅ™edchozích dobách bezvládí (ostatnÄ› plundrovat nebylo skoro co) a Ä•eský stát Å™ídila jakási
samospráva &ndash; panské spolky, landfrídy. Velkou váÅ¾nost si mezi nimi vydobyl landfríd východoÄ•eský a s ním i pubertÄ›
sotva odrostlý, ale &scaron;ikovný JiÅ™ík z PodÄ›brad.
V osmadvaceti uÅ¾ JiÅ™ík správcoval celou Ä•eskou zemi jako Poh
pravá ruka. Vybudoval si oslnivou kariéru z prostého &scaron;lechtice ke královskému majestátu díky svým
schopnostem a pÅ™íznivým okolnostem.
Desetiletí husitských válek smetlo celou stÅ™ední generaci, takÅ¾e na smeti&scar
zÅ¯stalo jen málo kohoutkÅ¯. JiÅ™ík byl ctiÅ¾ádostivý, realistický a pracovitý. Za jeho správcování se Ä•eský stát zvedl
z pohusitského popela k prosperitÄ›, jak ostatnÄ› dokládá známé rÄ•ení &bdquo;za krále Holce byla za gro&scaron;
ovce&ldquo;.
ÄŒtyÅ™i roky sedÄ›l Ladislav Holec Pohrobek na Ä•eském trÅ¯nu, a uÅ¾uÅ¾ se chystal podÄ›kovat PodÄ›bra
vÄ›rné sluÅ¾by a poslat ho na odpoÄ•inek, kdyÅ¾ se mu náhle udÄ›lalo nevolno a bÄ›hem nÄ›kolika desítek hodin ani ne
osmnáctiletý král skonal. JiÅ™ímu z PodÄ›brad se tak otevÅ™ela cesta k trÅ¯nu, souÄ•asnÄ› mu ale vypálila na Ä•elo cejch
královraha.
Smrt krásného blondýna byla tak záhadná, neÄ•ekaná a pÅ™ekotná, Å¾e se vzápÄ›tí rozbÄ›hla
&scaron;u&scaron;kanda o otravÄ›. Cui bono? Kali&scaron;nickému arcibiskupovi Janu z Rokycan, kterému katolický král
leÅ¾el v Å¾aludku? Paní PodÄ›bradové, coby zhrzené odmítnuté? Nebo samotnému JiÅ™ímu z PodÄ›brad, touÅ¾ícímu po fun
nejvy&scaron;&scaron;í?
500 let Ä•ekal JiÅ™ík na oÄ•i&scaron;tÄ›ní svého jména. Analýza ostatkÅ¯ prokázala, Å¾e Pohrob
nezabil ani mor, ani arzén, ale leukémie...
22.2.2010 &ndash; zemÅ™ela Zdena Frýbová, Ä•eská spisovatelka, která bývá
na Kudlance Ä•asto pÅ™ipomínána. Naposledy díky panu bakaláÅ™i :-) 22.2.1886 &ndash; zemÅ™el Jiljí Jarolímek, Ä•eský
inÅ¾enýr, Å™editel dolÅ¯ v PÅ™íbrami. KromÄ› toho, Å¾e rozumÄ›l horniÄ•tinÄ›, rozumÄ›l i horníkÅ¯m.
Tak napÅ™íklad zÅ
pÅ™espolní a zajistil podávání levné polévky pÅ™ed smÄ›nou, Ä•ímÅ¾ Å™adu zamÄ›stnancÅ¯ odradil od alkoholu.
Pevným
podniku se mu podaÅ™ilo pÅ™ekonat odbytovou krizi.
Å½e byl pro svÅ¯j humánní pÅ™ístup k zamÄ›stnancÅ¯m ctÄ›n, dopr
ho na poslední cestÄ› 1200 horníkÅ¯. 22.2.1512 &ndash; zemÅ™el Amerigo Vespucci, italský cestovatel a objevitel, tÅ™etí sy
florentského notáÅ™e.
Velkých ambicí nemaje, stal se kupcem, zamÄ›stnancem bankovního domu Medicejských. KdyÅ¾ ho
pÅ™esunuli na poboÄ•ku do Sevilly, pÅ™iÄ•ichnul k výrobÄ› námoÅ™ních lodí na klíÄ•. KdyÅ¾ se pak poboÄ•ka likvidovala, ne
nic jiného, neÅ¾ na jednu z lodí nastoupit.
Na kontinentu za Atlantským oceánem stanul dva aÅ¾ Ä•tyÅ™ikrát, není pÅ™esn
známo. Jako výborný kartograf pomÄ›rnÄ› pÅ™esnÄ› zmapoval tisíce kilometrÅ¯ pobÅ™eÅ¾í.
Kolumbus sice objevil Ame
Å¾ivot tvrdil, Å¾e to je Indie. Amerigo Vespucci Nový svÄ›t sice neobjevil, ale jako první mÄ›l odvahu napsat, Å¾e je to do té do
neznámý kontinent. A tak se Amerika jmenuje Amerika a ne Kolumbika ;-) Je pohÅ™ben ve své rodné Florencii, v rodinné
hrobce v kostele V&scaron;ech svatých na bÅ™ehu Å™eky Arno. Jeho klidný spánek stÅ™eÅ¾í Madona s ochranným plá&sca
od Domenica Ghirlandaia. (Amerigo vedle Madony zleva)
23.2.1455 - byla vyti&scaron;tÄ›na první kniha, jaká jiná neÅ¾
Bible :-) Jeden z výtiskÅ¯ vlastní kongresová knihovna ve Washingtonu.
Johannes Gutenberg, kterému je vynález
knihtisku pÅ™ipisován, byl brusiÄ•em drahokamÅ¯ a zrcadel, a také zlatníkem. Snad zku&scaron;enost s puncovními razidly
a peÄ•etítky ho pÅ™ivedla k my&scaron;lence odlévání písmen z kovu.
JiÅ¾ pÅ™ed Gutenbergem se jiní pokou&scaron;eli
tisknout, ov&scaron;em velmi pracnou deskovou metodou, kdy byla na dÅ™evÄ›nou desku vyÅ™ezána nebo z kovu odlita
celá kompletní stránka. Trochu pracné a nepraktické. (A abychom nikomu neupírali zásluhy, úplnÄ› první tiskli ÄŒíÅˆané,
k tisku pouÅ¾ívali znaky z pálené hlíny.)
GutenbergÅ¯v geniální tah spoÄ•íval v odlití jednotlivých písmen z kovu, na stejnÄ
vysoké kuÅ¾elky opatÅ™ené dráÅ¾kou.
ProstÅ™edky k vybavení dílny si Gutenberg pÅ¯jÄ•il u bohatého mohuÄ•ského
mÄ›&scaron;Å¥ana Johanna Fusta, ov&scaron;em místo toho, aby zisk z prodeje vyti&scaron;tÄ›né Bible pouÅ¾il na umoÅ™en
dluhu, investoval ho zpÄ›t do podniku. VÄ›Å™itel ho zaÅ¾aloval, Gutenberg byl odsouzen a tiskárna mu byla zabavena.
Nov
majitel ustanovil jejím vedoucím Gutenbergova tovary&scaron;e, Ä•ást zbylých uÄ•ÅˆÅ¯ ode&scaron;la provozovat Å¾ivnost do
jiných mÄ›st, a tak se vynález knihtisku roz&scaron;íÅ™il po EvropÄ› a zpÅ¯sobil informaÄ•ní explozi. 23.2.1855 &ndash; zem
Carl Friedrich Gauss, geniální nÄ›mecký matematik a fyzik.
S jeho jménem se nejspí&scaron; kaÅ¾dému vybaví známá
kÅ™ivka rozdÄ›lení pravdÄ›podobnosti, ale GaussÅ¯v zábÄ›r byl nekoneÄ•nÄ› &scaron;ir&scaron;í. Takový Jára Cimrman na po
matematiky a pÅ™idruÅ¾ených disciplín: zabýval se geometrií, matematickou analýzou, teorií Ä•ísel, astronomií, elektrostatikou
magnetizmem, geodézií a optikou.
O jeho genialitÄ› koluje nÄ›kolik historek. Tak napÅ™íklad jako tÅ™íleté batole prý opr
svého otce pÅ™i poÄ•tech. Na základní &scaron;kole pÅ™evezl uÄ•itele, který se domníval, Å¾e neposedné Å¾actvo zabaví n
dlouhé hodiny tím, Å¾e jim nechá seÄ•íst Ä•ísla od 1 do 100. Carl s tím byl hotov ein zwei, páÄ• se místo sÄ•ítání zamyslel :-)
geodet vstává a uléhá s jeho jménem na rtech, neboÅ¥ metoda nejmen&scaron;ích Ä•tvercÅ¯ a teorie chyb je jeho biblí.
(Tímto opÄ›t zdravíme inÅ¾enýra Radoucha :-) )
KdyÅ¾ tak Ä•lovÄ›k Ä•te v zápiscích o GaussovÄ› Å¾ivotÄ› o nechuti pÅ™
nechápavým studentÅ¯m, výrocích typu &bdquo;Å¾e Jacobi a Eisenstein ho zbavili nepÅ™íjemnosti publikovat výsledky, které
znal uÅ¾ jako teenager, ale nestaÄ•il je zveÅ™ejnit&ldquo;, pití vhodných nápojÅ¯ a lásce k vláÄ•kÅ¯m, Å™íká si, podle koho as
tak psali scénáristé BBT postavu Sheldona...
GaussÅ¯v mozek byl po jeho smrti podroben zkoumání - váÅ¾il
1 492 gramÅ¯ (EinsteinÅ¯v 1230 g) a mÄ›l velmi vyvinuté mozkové závity, o kterých se ve 20. století soudilo, Å¾e byly pÅ™íÄ•in
jeho geniality.
23.2.1995 &ndash; zemÅ™el yorkshirský veterináÅ™ James Alfred Wight, který své záÅ¾itky z veterinár
sepsal pod pseudonymem James Herriot, neb ve Spojeném království mÄ›li zákon, který zakazoval veterináÅ™Å¯m
reklamu.
24.2.1775 &ndash; narodil se MatÄ›j Kopecký, Ä•eský loutkový divadelník a národní buditel.
Syn loutkáÅ™e, kte
vyuÄ•il hodináÅ™em, stal se kupcem, pak ho naverbovali na vojnu, z které se po 11 letech vrátil jako invalida,
zkou&scaron;el se Å¾ivit prodejem knoflíkÅ¯ z velbloudí srsti a skonÄ•il jako loutkáÅ™.
V divadle ZvoneÄ•ek, tehdá sídlícího
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v praÅ¾ské Branické ulici (v tom samém domÄ›, jen o patro vý&scaron;, sídlilo téÅ¾ Divadlo Járy Cimrmana), jsem strávila
nejednu &scaron;Å¥astnou sobotu svého dÄ›tství ve spoleÄ•nosti Ka&scaron;párka a ostatních loutek, které zakladatel
divadla pan Vorel odkoupil od potomka samotného MatÄ›je Kopeckého. MÅ¯ra Ka&scaron;párková
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