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nesúhlasil so zákonmi Cirkvi  svätej.
Av‰ak takéto praktiky sú natoºko
nekresÈanské, Ïe je jej umoÏnené
pokraãovaÈ v nich  len nasledujúcich
600 rokov.  

1297 n. l. – Prvá  burza na svete bo-
la  otvorená, ale nikto nebol tak˘
prezierav˘, aby kupoval akcie
Xeroxu a IBM. 

1433 n. l. - Portugalsko od‰tartovalo
obchod s africk˘mi otrokmi, ão pou-
kázalo, ão dokáÏe malá ambiciózna
krajinka  s tro‰kou dôvtipu a mnoÏ-
stvom  zl˘ch úmyslov! 

1456 n. l. - Anglick˘ sudca revidoval
prípad Johanky z Arku a zru‰il roz-
sudok smrti. BohuÏiaº na ‰kodu
obÏalovanej, rozsudok bol vykonan˘
uÏ v roku 1431. 

1492 n. l. - Kolumbus dokázal, ako
veºmi sa stratil, keì pristal na
Bahamách: nazval  ich San Salvador
a miestnych  obyvateºov  nazval
Indiánmi.  

1497 n. l. - Amerigo Vespucci sa stal
ôsmym alebo  deviatym objaviteºom
skutoãnosti, Ïe  ide  o Nov˘ svet,
av‰ak prv˘m, ktorému napadlo
nazvaÈ  ho po sebe  ... Spojené ·táty
Vespuccijske! 

1508 n. l. - Michelangelo koneãne
súhlasil s t˘m, Ïe vymaºuje strop
v Sixtínskej  kaplnke, ale stále odmie-
tal potom um˘vaÈ zababrané okná.

1522 n. l. - Vedci, ktorí dobre vede-
li, Ïe svet je placka,  urobili záver, Ïe
Magellan uskutoãnil cestu okolo  nej
tak, Ïe sa plazil po jej  spodnej strane. 

1568 n. l. - Smutn˘ nad po‰pinením
svojho dobrého mena, vyvraÏdil
Ivan Hrozn˘ ìal‰ích 
100 000 roºníkov, aby ho prestali na-
z˘vaÈ Ivanom Hrozn˘m. 

1618 n. l. – Budúce  generácie boli
odsúdené na záhubu, keì  Angliãa-
nia popravili Sira Waltera Raleigha,
ale jeho tabakové rastlinky nechali
na pokoji. 

1642 n. l. – DeväÈ  ‰tudentov obdr-
Ïalo úplne prvé tituly bakalárov
umenia na americkom kontinente
a okamÏite zistili, Ïe neexistujú Ïiad-
ne voºné miesta pre chlapcov s po-
krokov˘m umûleck˘m vzdelaním.

1670 n. l. - Puritáni boli natoºko zau-
jatí   upaºovaním falo‰n˘ch ãarodej-
níc, Ïe zabudli   osláviÈ okrúhle  v˘-
roãie získania svojej  náboÏenskej
slobody. 

1755 n. l. - Samuel Johnson vydal pr-
v˘ anglick˘ slovník, ãím aspoÀ ma-
l˘m deÈom poskytol kniÏku, v ktorej
mohli nájsÈ v‰etky  neslu‰né   slová. 

1758 n. l. - New Yersey je vybrané
ako miesto pre prvú  americkú indi-
ánsku rezerváciu. Malo to za násle-
dok Indiánom ukázaÈ, ak˘ strádajúci
Ïivot ich od tejto chvíle v podobn˘ch
zariadeniach ãaká.

1763 n. l. - Francúzsko-indiánska
vojna sa skonãila. Ako Francouzi,
tak Indiáni prehrali. 

1770 n. l. - Zastrelení traja  ºudia
poãas Bostonského masakru zapálilo
plameÀ revolúcie. O 200 rokov
neskôr  by zastrelenie troch ºudí
v Bostone bolo povaÏované
za priemer pre sobotÀaj‰iu noc. 

1773 n. l. - Kolonisti v bostonskom
prístave nahádzali do mora náklad
ãaju. Briti tento ãin nazvali barbar-
stvom, pretoÏe nikto k tomu nepri-
dal mlieko. 

1776 n. l. - Napoleon se rozhodol
udrÏovaÈ neutrálny postoj k Ame-
rickej revolúcii. Primárne preto, Ïe
v tom ãase mal iba sedem rokov. 

1779 n. l. - John Paul Jones Britom
oznámil "AÏ teraz zaãínam bojo-
vaÈ!", no vzápätí sa zaãal cítiÈ dosÈ
trápne po zistení, Ïe jeho loì sa po-
tápa.

1793 n. l. – Najslávnej‰ou  vetou,
ktorú  Mária Antoinetta povedala,
bola: "Dajte im naÏraÈ olova!" Bolo
to tak aj  posledné diplomatické pre-
hlásenie, ktoré kedy predniesla.
A tieÏ posledná  vec, ktorú vôbec
predniesla. 

1799 n. l. - Preklad nápisu na rosett-
skom kameni koneãne uãencom
prezradil, Ïe egyptské hieroglyfy ne-
hovoria niã dôleÏité: "Drah˘ Ram-
zes, ako  sa má‰? Ja sa mám dobre." 

1805 n. l. - Robert Fulton vyna‰iel
torpédo. 

1807 n. l. - Robert Fulton vyna‰iel
parník, takÏe mal koneãne nieão, ão
mohol vyhodiÈ do luftu torpédom.

1815 n. l. – Sú  urãené  pravidlá
Po‰tovej  sluÏby. Stalo sa tak vzápätí,
ão Andrew Jackson zvíÈazil v bitke
o New Orleans mesiac po skonãení
vojny 1812-1814, na ão ho mal
upozorniÈ list, ktor˘ v‰ak obdrÏal  aÏ
po bitke. 

1850 n. l. - Henry Clay vyrehlásil:
"Dávam prednosÈ tomu maÈ pravdu,
ako  sa staÈ prezidentom", ão  vyvo-
lalo búrku  smiechu, pretoÏe  to pre-
hlásil ãlovek, ktor˘ na prezidenta
neúspe‰ne kandidoval päÈkrát. 

1859 n. l. - Charles Darwin napísal
"O pôvode druhov". Má to zhruba
rovnakú zápletku ako "Planeta
opíc", ale rozhodne to nevyrobilo
toºko  peÀazí. 

1865 n. l. – Unionistickí  vojaci ãeli-
li najÈaÏ‰ej úlohe celé vojny: UdrÏaÈ
generála Granta natoºko  triezveho,
aby prijal Leeovu kapituláciu. 

1894 n. l. - Thomas Edison premie-
tal prvné pohyblivé obrázky. V‰et-
k˘m sa to páãilo, s v˘nimkou filmo-
v˘ch kritikov. 

1903 n. l. - Otvorenie Transsibírskej
magistrály umoÏnilo cestujúcim
z Moskvy dôjsÈ do Vladivostoku za
8 dní, ão  je omnoho r˘chlej‰ie, ako
sa tam väã‰ina z nich kedykoºvek
chcela dostaÈ.. 

1910 n. l. - ZaloÏenie Mlad˘ch
Americk˘ch Skautov sa stalo
zlou  správou pre staré dámy,
ktoré  by rad‰ej prechádzali
ulicami  samy. 

1911 n. l. - Roald Amundsen
dosiahol  JuÏn˘ pól a uviedol, Ïe
jeho podozrenie sa potvrdilo:
JuÏn˘  pól vyzerá úplne  rovnako
ako  Severn˘! 
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