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Každý den se něco stane. Nebo spíš stalo.  

Každý den v roce!  

A nemusí to být vždycky něco významného.  

Právě takovéhle události jsme pro vás vybrali.  

Někdo by řekl pêle-mêle, někdo mišmaš, nebo dokonce 

galimatyáš historických událostí.  

Náš výběr je hlavně pro školáky, kteří chtějí  

čas od času trochu pozlobit učitelku dějepisu,  

ale taky pro dospělé, kteří se občas rádi blýsknou  

zábavnou, nebo aspoň bizarní historickou historkou. 

Ale pozor! O takhle pečlivém výběru se říká:  

Žádná fakta, ale jen to, co se skutečně stalo!  

Nebo aspoň mohlo stát...
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1. leden 
1. 1. 1788 vyšlo první číslo velkých britských novin The Times. Až do roku 2004 byly velké  
i formátem. Z praktických důvodů, třeba kvůli čtení v hromadné dopravě, byl formát zmenšen  
na tzv. tabloid, který používají bulvární tiskoviny. Pro tyhle noviny navrhl typograf Stanley Morrison  
písmo Times Roman. Skvěle se čte. Možná i proto ho máte ve svém počítači.

1. 1. 1784 se v pražském 
klementinu začala vést 
každodenní meteorologická 
měření teploty a tlaku vzduchu 
a atmosférických srážek. 
V Klementinské hvězdárně tohle 
všechno zaznamenávali už dřív. 
Od roku 1752.  
Ale ne úplně pravidelně.

Tak tohle možná není přímo Morrisonův Times Roman, ale vypadá skoro stejně. 
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Od 2. 1. 1965 se v naší televizi projíždí v autíčku, na houpacím koníku a jednokolce chlapec  
v čepici z novin a s hvězdičkovýma očima. Ten chlapec se jmenuje Večerníček. A s ním přicházejí:  
Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek, Mach a Šebestová, Maxipes Fík, Pat a Mat a… no však vy víte. 

3. leden
3. 1. 1325 se začaly v Pražské mincovně razit florény. První zlaté mince  
na našem území. Od svého italského (florentského) vzoru se sice příliš nelišily, 
ale vynikaly vysokou kvalitou. Razili je totiž z českého zlata! Jen jich bylo málo.  
Tak málo jako českého zlata.

3. 1. 1937 byla neděle a v tehdejším Československu se splnil sen hokejistů i fanoušků 
kanadského hokeje, jak se tehdy říkalo. V Ostravě se na přírodním ledě hrál první zápas pravidelné 
celostátní soutěže hokejových klubů. A Vítkovice remizovaly se Spartou 1:1. První ligový ročník ale vyhrál 
Lawn-Tennis Club Praha. Za celou sezonu ztratil jen jediný bod při bezbrankové remíze se Spartou.  
To Vítkovicím dal LTC Praha deset branek, Slavii třináct, a Mladé Boleslavi dokonce devatenáct! Tenhle 
klub mohl totiž jako jediný trénovat na umělém ledě na Štvanici. A jen pro pořádek: Slavia sestoupila…

2. leden 
2. 1. 1961 se poprvé z rozhlasových přijímačů  
ozvala znělka pohádky na dobrou noc. A hned 
potom: „Dobrý večer, děti.“ A děti si poslechly 
z rádia pohádku. Prostě Hajaju. Toho skřítka!  
Nevíte někdo náhodou, jak vypadá?
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4. leden
4. 1. 1981 byla zase neděle a v dopoledním 
vysílání Studia kamarád Československé  
televize se na obrazovce poprvé objevili Jů  
a Hele. Dva chlupáči. Hubený zelený a tlustý  
žlutý. Ti dva, co se oslovují: „Kolego!“  
A divákům říkají: „Kamarádi, máme vás rádi!“  
Jejich autorem je výtvarník Stanislav Holý.

5. leden
5. 1. 1887 sjeli Josef rössler-Ořovský a jeho bratr na lyžích zasněžené Václavské náměstí.  
Samozřejmě to v Praze. Lyže byly z Norska a do Čech se dostaly omylem. Ořovský si v Norsku objednal 
brusle pro bruslařský klub. A Norové podle přípony -ský předpokládali, že v Praze někdo potřebuje ski.  
Tak poslali lyže. A Václavák se díky tomu stal sjezdovkou. První českou sjezdovkou. 

4. 1. 1987 se porvaly týmy  
Sovětského svazu a kanady.  
Na Mistrovství světa juniorů  
v ledním hokeji ve slovenských  
Piešťanech. A tak příšerně,  
že byly z mistrovství vyloučeny.  
Úplně.
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6. leden
6. 1. roku jedna po kristu 
(pokud se tedy dohodneme,  
že se Ježíšek narodil  
24. 12. v roce nula) dorazili 
do betléma tři králové.  
Ježíškovi přinesli zlato,  
kadidlo a myrhu.  
Prý se jmenovali Kašpar, 
Melichar a Baltazar.

6. 1. provedl Samuel Finley breese Morse  
úspěšné pokusy s elektrickým telegrafem.  
To je jisté.  
Nevíme však, jestli to bylo v roce 1837  
nebo 1838. Důležité je, že se mu to povedlo 
a že jeho telegrafický kód složený z teček 
a čárek známý jako morseovka pomáhal 
zachraňovat (naše) duše.  
Tytyty-tátátá-tytyty asi znáte.  
Jasně. SOS. Save Our Souls.  
Spaste naše duše.  
A víte, jak se morseovkou napíše děda?  
Táty tátá. (Starší skautský vtípek… )

7. leden
7. 1. 1610 objevil Galileo Galilei čtyři Jupiterovy měsíce. Jména jim ale nedal. Pojmenoval je  
až o čtyři roky později německý astronom Simon Marius. A to: Io, Europa, Ganymed a Callisto.  
Němec se dožadoval prvenství, ale sláva zůstala Galileovi. A kromě slávy samozřejmě taky doživotní 
renta tisíc zlatých florénů ročně pro čestného profesora univerzity v Pise a Padově, kterým se  
zrovna stal. Tenhle Galileo ve svých spisech a přednáškách šířil a obhajoval Koperníkovu teorii,  
že se Země točí kolem Slunce. Což se nelíbilo církvi. Ta měla odjakživa opačný názor.  
Byl tedy několikrát předvolán před tribunál římské inkvizice. A pod hrozbami svoje názory odvolal.  
Říká se, že po odvolání pronesl: „A přece se točí!“ Ale říká se taky, že to není pravda. 
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8. leden
V noci 8. 1. 1297  
obsadil janovský šlechtic 
Francesco Grimaldi  
se svými zbrojnoši pevnost 
na monacké skále.  
Byli převlečeni za mnichy.  
Takže...  je podle falešných 
mnichů Monaco Monaco?  
To nevíme. Víme ale,  
že Grimaldiové vládnou  
Monacu dodnes.  
Monaco je totiž italsky Mnichov, 
jak jistě víte.

8. 1. 1683 byl v Plzni založen 35. pěší pluk.  
A hned v červenci téhož roku se vyznamenal  
při obraně Vídně proti Turkům.  
A o víc než 200 let později mohl o 35. pěším pluku  
napsat písničku Karel Hašler: 
„Pětatřicátníci, hoši jako květ!  
Na vás byla vždycky radost pohledět.  
Když jste mašírovali,  
všechny panny plakaly.“

8. 1. 2004 pokřtila britská královna Alžběta II. 
největší osobní loď v historii. Queen Mary 2 je  
nejen velmi velká, ale taky velmi luxusní. Posádka 
čítající 1253 členů se stará o 2620 cestujících, kteří 
mají k dispozici 5 bazénů, knihovnu s 8500 svazky, 
běžeckou trať, vinotéku s 343 druhy vína, 14 barů, 
divadlo, muzeum, a dokonce planetárium.  
Že cestování na takové lodi nebude levné, je úplně 
jasné. Při první plavbě by nás vyšel nejdražší lístek 
na 1,5 milionu korun.  
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9. leden
9. 1. 1520 povolil zemský sněm říšskému hraběti Štěpánu Šlikovi razit v jáchymovské královské 
mincovně stříbrné mince. Ale jak to tak u nás bývá, tyhle mince razili Šlikové už od roku 1519… 
Takže to povolení přišlo v nejvyšší čas. Jáchymovskými stříbrňáky se platilo dobře, a proto byly oblíbené.  
Německy se jim říkalo Joachimstaler… nebo jenom Taler. Česky tolar. A někde ještě pořád říkají dolar. 

10. leden
10. 1. 49 př. n. l. prý překročil  
Gaius Iulius Caesar se svými legiemi  
hraniční řeku rubikon mezi Předalpskou Galií 
a Itálií a přitom pravil: „Alea iacta est.“  
Tedy: „Kostky jsou vrženy.“  
Rčení překročit Rubikon se používá pořád. 
A pořád v situacích, kdy už nejde udělat krok  
zpět. Caesar totiž porušil římský zákon,  
který zakazoval v Itálii pravidelné vojsko,  
a rozpoutal tak v římské republice občanskou 
válku. Nakonec ale do Říma vstoupil bez boje 
a stal se diktátorem. Tohle všechno se ví.  
Ale úplně přesně se neví, jestli dnešní řeka 
Rubikon je ta antická.  
Možná to totiž byla úplně jiná řeka.

10. 1. 1863 byl v londýně uveden do provozu 
první úsek metra. První na světě. Na lince 
Metropolitan Railway mezi stanicemi Paddington 
a Farringdon přepravili už první den 40 000 
cestujících. Vlaky jezdily v desetiminutových 
intervalech. Lokomotivy těchhle vlaků byly  
parní. Pochopitelně… Takže se nabízí otázka:  
Kam šel ten kouř?

10. 1. 1929 vyšel první díl komiksové  
série Tintinova dobrodružství s názvem  
Tintin v zemi Sovětů. Tintina a jeho pejska Milou 
vymyslel a až do své smrti v roce 1983 kreslil 
průkopník komiksu a stylu claire ligne (čistá linka) 
belgický kreslíř a scénárista Hergé.  
Alb s Tintinem stihl udělat třiadvacet. 
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11. leden
11. 1. 1915 se rozhodlo o založení první  
české dívčí skautské družiny Sasanky.  
Zasloužila se o to Vlasta Štěpánová-Koseová.  
V jakém módním salónu si děvčata nechala  
ušít stejnokroje… nevíme.  

11. 1. 1935 přeletěla Amelia Earhartová 
oceán mezi Havají a kalifornií. Jako první  
sólový pilot! Vlastně pilotka. Ještě předtím 
dokázala v roce 1932 sama přeletět Atlantik  
a bez mezipřistání překonat Spojené státy 
z jednoho pobřeží na druhé.  
V roce 1937 chtěla obletět svět. Když už jí  
nad Pacifikem zbývalo jen 7000 kilometrů, její 
letadlo se ztratilo a už nikdy nebylo objeveno.  
A ani Amelia…

12. leden
12. 1. 1537 zabavil Starému Městu pražskému císař Ferdinand I. Habsburský vltavský ostrov  
Trávník v Praze. Aby mu později vrátil jednu polovinu k užívání a tu druhou polovinu dal městským 
střelcům. Střelecká tradice začala na ostrově už za Karla IV. Pražští střelci tu cvičili střelbu z luků a kuší. 
Takže není divu, že se ten ostrov jmenuje Střelecký. V Praze obyčejně říkají Střelák. 
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13. leden
13. 1. 1910 se uskutečnil první rozhlasový přenos opery.  
Enrico Caruso a Ema Destinová, největší pěvecké hvězdy té doby, zpívali v Metropolitní opeře  
v New Yorku árie z oper Sedlák kavalír a Komedianti. Hudbu i zpěv přenášel vysílač do mnoha 
desítek sálů, ve kterých si Carusa a Destinovou mohli poslechnout návštěvníci z velkých trychtýřových 
amplionů. A to díky vynálezu Lee de Foresta, jehož elektronky byly schopné zachytit a zesílit vysílaný 
zvuk tak, že posluchači slyšeli dobře v celém sále. 

14. leden 
14. 1. 2000 objevil  
český astronom Miloš tichý  
na hvězdárně kleť planetku 350509  
a nazval ji Veproknedlozelo.  
Nachází se v hlavním pásu planetek,  
tedy v oblasti sluneční soustavy  
mezi drahami Marsu a Jupitera.  

14. 1. 2016 dorazil  
do Novohradských hor  
mladý rys luděk.  
Skutečný cestovatel!  
Koncem předchozího roku vyrazil  
z rodného Prachaticka k Linci.  
Tam překvapil Rakušany v Kürnbergském 
lese. Pak znovu přešel Dunaj  
a přes rakouský Mühlviertel a Waldviertel 
se ještě týž den vrátil domů.
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16. leden
16. 1. 1547 byl v 17 letech korunován prvním ruským carem a samovládcem vší rusi  
velkokníže moskevský Ivan, řečený Hrozný, z rodu rurikovců.  
Ruské slovo car pochází z latinského caesar a šlo o císařský titul ruského panovníka.  
Neoficiálně, a tedy bez korunovace, používal tenhle titul už veliký kníže moskevský Ivan III.,  
když si v roce 1469 vzal za ženu princeznu Zoé Palaiologinu,  
neteř posledního byzantského císaře Konstantina.  
Díky osobě Zoé Palaiologiny mělo ruské velkoknížectví právo být pokračovatelem  
a dědicem byzantského císařství.  
A jen pro pořádek… Ti Rurikovci byli vikingové ze švédského kmene Rusů. 
A na Ukrajině založili Kyjevskou Rus.

15. leden
15. 1. 2009 kapitán Airbusu A320 Chesley Sullenberger nouzově přistál na hladině řeky Hudson. 
Přežilo všech 150 cestujících i 5 členů posádky. Brzo po startu z newyorského letiště LaGuardia  
se stroj střetl s husím hejnem a přestaly mu fungovat motory.  
Kapitán Sullenberger se rozhodl pro nouzové přistání na řece. Stroj zůstal na hladině jen tři minuty,  
ale všichni cestující stihli potápějící se letadlo opustit.  
Prostě katastrofa se šťastným koncem. 
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17. leden
17. 1. 1773 překročil 
mořeplavec James Cook  
se svou druhou výpravou 
na lodi H. M. Sloop resolution 
jižní polární kruh. Jako první! 
Protože používal dokonalou 
kopii Harrisonova námořního 
chronometru H4, která 
umožňovala přesně stanovit 
zeměpisnou délku, víme,  
že se tak stalo na 39°35’  
východní délky.  
Cook prozkoumal Jižní  
oceán a pak zamířil  
do tropického Tichomoří.  
Navštívil Velikonoční ostrov, 
Markézy, Tahiti a Nové Hebridy. 
Hned potom objevil Novou 
Kaledonii a ostrov Norfolk.  
Pak prozkoumal Ohňovou zemi, 
jižní oblasti Atlantiku mezi  
mysem Horn a mysem Dobré 
naděje, kde objevil Jižní Georgii 
a Jižní Sandwichovy ostrovy.

17. 1. 1929 se v komiksu Thimble Theatre poprvé objevila postava Pepka námořníka.  
Jeho další kariéra už byla především filmová. Studio bratří Fleischerů muselo nahradit  
svou animovanou postavu Betty Boop. Byla pro tehdejší Ameriku – nebo alespoň pro americké 
filmové cenzory – příliš odvážná a vyzývavá. Takže jim přišel Pepek vhod. I se svou hubeňoučkou 
partnerkou Olive Oyl a chutí na špenát. Pepka máme rádi. Stejně jako špenát. Nebo ne?
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18. leden 
18. 1. 1925 začaly lidové noviny  
pravidelně otiskovat křížovky. Říkalo se jim 
tehdy americké křížovky. Mylně se totiž myslelo, 
že vynálezcem téhle řešitelské úlohy je  
Američan Arthur Wynne. Jeho křížovka byla 
poprvé otištěna 21. 12. 1913 v New York World… 
Ale skutečně první křížovka pochází z Prahy! 
Vytvořila ji pro Sborník hádanek Zlaté Prahy 
učitelka Mlada Antošová z Modřan už v roce 
1899. Nápadu se chopili i jiní autoři a v českém 
tisku pak běžně vycházely hádanky křížové. 
Takže… Křížovka nevznikla v USA, ale u nás 
v Čechách! Pravdou ovšem je, že Arthur Wynne 
křížovku zdokonalil. A hlavně zpopularizoval.  
Vášnivým luštitelem amerických křížovek prý byl 
i Karel Čapek. Už od 18. ledna 1925…

18. 1. 2005 bylo ve francouzském toulouse oficiálně představeno největší dopravní letadlo  
na světě Airbus A380. Vejde se do něj až 853 cestujících. 

Vodorovně: 1. Mužské jméno; stav obilí. – 2. Označení zvuku;  
výraz nejistoty. – 3. Předzvěst bouřky; turecké jméno. –  
4. Předložka; vojenský houf; tón. – 6. Zkratka pro minci; doba;  
míra plošná. – 7. Projev radosti; moravská řeka. – 8. Doba;  
předložka. – 9. Vyhynulý národ; přezdívka strážníků

Svisle: A. Ovzduší. – b. Šlechtic; polské město. – C. Ženské jméno; 
pytlácké náčiní. – d. Zkratka pro minci; zápor. – E. Mužské jméno. – 
F. Část vozu; zájmeno. – G. Anglické křestní jméno; část nádoby. –  
H. Mohamedánské jméno; národnost. – Ch. Pražská čtvrť.
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19. leden
19. 1. 1917 zachytila britská tajná služba tzv. Zimmermannovu depeši. Německo v ní navrhovalo 
neutrálnímu Mexiku začít válku proti tehdy ještě neutrálním Spojeným státům.  
Aby Mexiko získalo svá bývalá území: Arizonu, Nové Mexiko a Texas.  
Němci by Mexičany podporovali dodávkami zbraní. A samozřejmě i penězi. Spojené státy by tak byly 
zaměstnány vojenským konfliktem na vlastním území, a tudíž by se nechtěly zapojit do války v Evropě. 

Tohle se tedy mohlo stát…

Ale nestalo. Britové německý mexický záměr odhalili a včas Američany varovali.  
Mexiko válku Spojeným státům nevyhlásilo. A USA vstoupily do první světové války v Evropě.  
Němci, když jim tenhle plán nevyšel, podpořili Lenina. Aby mohl v Rusku spáchat s pomocí německých 
peněz bolševickou revoluci a uzavřel s Německem příměří.  
Jen si nejsme jistí, že i za tohle může britská tajná služba.



21

20. leden
20. 1. 1787 dirigoval v pražském  
Nosticově (dnes Stavovském) divadle  
Wolfgang Amadeus Mozart svou vlastní 
komickou operu Figarova svatba.  
Pro Prahu a tohle divadlo stačil ještě v témže roce 
napsat operu Don Giovanni. Po bouřlivém potlesku 
při premiéře 29. října 1787 prý skromně pronesl:  
„Mí Pražané mi rozumějí!“

21. leden
21. 1. 1930 zprovoznili na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí  
první světelný semafor v Praze. A tudíž i v Československu.  
Praha byla prostě metropole a tahle křižovatka už tehdy trpěla dopravním provozem.  
Jak se to v metropolích stává. Denně tu projelo i 17 000 vozidel!

21. 1. 1967 porazili českoslovenští házenkáři 
ve švédském Västerås tým dánska 14:11  
a stali se mistry světa. V házené. Poprvé!!!  
A zatím naposled.



22

22. leden
22. 1. 1901 usedl na britský trůn Eduard VII., nový král 
Spojeného království Velké británie a Irska, britských dominií 
a císař Indie. Pro nás je zajímavý hlavně tím, že celkem devětkrát 
navštívil Mariánské Lázně, kde vystupoval jako vévoda z Lancasteru 
a kde se kromě lázeňských kúr dosti věnoval i jídlu. A když si jednou 
po dobrém obědě zapnul sako jen na horní knoflík, protože přes 
bříško to prostě nešlo, ostatní pánové si solidárně začali zapínat saka 
úplně stejně. Na jeden knoflík.  
Stalo se to módou a společenským standardem. 

23. 1. 1960 se v batyskafu trieste  
potopili Jacques Piccard a don Walsh  
až na dno Mariánského příkopu v Tichém 
oceáně, tedy do hloubky 10 916 metrů. 
Tenhle hloubkový rekord překonal až  
14. května 2019 americký výzkumník  
Victor Vescovo. O pár metrů. 

23. leden
23. 1. 1843 získal 
Jakub kryštof rad, toho 
času ředitel cukrovaru 
v dačicích, patent 
na kostkový cukr.  
Začalo to takhle… Tehdy 
cukr vyráběli a prodávali 
v homolích, ze kterých 
se speciálními nástroji 
odsekával. Třeba 
do kávy. A jednou se paní 
ředitelová Radová při 
tomhle porcování zranila. 
Se zavázaným prstem 
šla hned za manželem 
a pěkně mu vyčinila. 
Nemohl by vymyslet něco 
bezpečnějšího? Pan ředitel 
se tedy důkladně zamyslel 
a své paní po několika 
měsících daroval bedničku 
s 300 kostkami cukru. 
A hned potom si kostkový 
cukr nechal patentovat. 
Kostka cukru má  
v Dačicích od roku 1983 
žulový pomník.
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24. leden
24. 1. 1848 začala kalifornská zlatá horečka. Při budování mlýnského náhonu  
na pozemcích Johna Suttera objevil jeho předák James W. Marshall zlato.  
Sutter svému zaměstnanci zakázal nález ohlásit.  
Nechtěl na svých sacramentských polích, sadech a vinicích žádné doly. A zlatokopy už vůbec ne.  
Jenže... Marshall se v nejbližší hospodě opil a všechno vyžvanil.  
Začal zlatý rush a Sutterovy udržované pozemky během tří dnů rozdupaly davy hledačů.  
A všechno to pokračovalo. Do Kalifornie vyrazili novopečení zlatokopové z celých Spojených států  
a pak i ze zbytku světa. Bylo jich víc než 300 000. Podle odhadu jen v prvních pěti letech vytěžili  
370 tun zlata. A pro tyhle zlatokopy vytvořil německý krejčí Levi Strauss úplně nový typ pracovních 
kalhot. Nosí se dodnes. A nejen do práce… 

24. 1. 1984 byly na trh uvedeny  
první počítače Apple Macintosh.  
Ty s nakousnutým jablkem. No vždyť víte… 
Jablko proto, že pro zakladatele firmy 
Steva Jobse symbolizovalo dokonalost. 
A nakousnuté…  
… no, co je dneska dokonalé?  
A Macintosh? To byla nejoblíbenější odrůda 
jablek šéfa vývoje Jefa Raskina.  
My, kteří tyhle počítače užíváme, je máme 
rádi. A to, že jablko je nakousnuté, a dobře 
víme proč, nám zase tolik nevadí.
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25. leden
25. 1. 1905 nalezli v jihoafrickém 
dole největší diamant všech dob.  
Ale někteří tvrdí, že to bylo až o den 
později. Více než půlkilogramový 
drahokam měl 3106 karátů a dostal 
jméno Cullinan po vedoucím dolu  
siru Thomasu Cullinanovi.  
Kámen rozřezali na devět velkých  
kusů. Ten největší z nich váží 
po vybroušení 106 gramů, tedy 530 
karátů, a jmenuje se Hvězda Afriky.  
Patří britské královně a je vystaven 
v londýnském Toweru. 

25. 1. 1924 proběhlo  
ve francouzském Chamonix zahájení  
I. zimních olympijských her, které 
 trvaly až do 4. února. Jenže…  
… původně šlo jen o předehru  
VIII. letních olympijských her v Paříži.  
Jmenovala se Týden zimních sportů 
a měla takový úspěch, že ji v roce 1925  
uznali jako I. zimní olympijské hry. 
A to zpětně!  
Jen pro úplnost… Uspořádat  
zimní olympijské hry v Krkonoších 
navrhoval český průkopník sportu  
Josef Rössler-Ořovský. Už v roce 1899! 


