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Víte, že ……. Existoval i 30. únor ??? 
V gregoriánském 

kalendáři má únor 28 nebo 29 

dní. Avšak třikrát v historii 

vybraných zemí měl 30 dní. 

Švédské království 

plánovalo přechod z juliánského 

kalendáře na gregoriánský 

počínaje rokem 1700 vynecháním 

přestupných dní po dobu 

následujících 40 let. Tak se 

švédský kalendář ocitl jeden den 

před kalendářem juliánským, ale 

stále deset dní pozadu za 

gregoriánským kalendářem. To 

bylo velmi nepraktické, neboť 

švédský kalendář se tak 

neshodoval s žádným jiným 

státem a další 

postupný 

přechod podle 

původního plánu 

by působil další 

zmatky (rozdíl by se každé 4 roky 

měnil). Tento problém byl 

prozatímně vyřešen roku 1712, 

kdy přidáním 30. února došlo 

k návratu k juliánskému 

kalendáři. Tento den 

odpovídal 29. únoru v 

juliánském a 11. březnu v 

gregoriánském kalendáři. 

Švédský přechod na 

gregoriánský kalendář byl 

nakonec uskutečněn až v roce 

1753 a to najednou. 

V roce 1929 Sovětský 

svaz zavedl revoluční kalendář, v 

kterém každý měsíc měl 30 dní a 

zbývajících 5 nebo 6 dní byly 

svátky bez příslušnosti k určitému 

měsíci. V letech 1930 a 1931 

proto měli 30. únor, ale roku 

1932 měsíce získaly původní 

počty dní. 

V 13. století učenec 

Johannes de Sacrobosco tvrdil, že 

v juliánském kalendáři měl 

únor 30 dní v 

přechodných rocích od 

44 př. n. l. do 8 př. n. 

l., kdy Octavianus 

Augustus zkrátil únor, 

aby dal měsíci srpen 

(August) 

pojmenovaném po něm, 

stejnou délku jakou měl 

červenec, který byl 

pojmenovaný po jeho předchůdci 

Juliu Caesarovi. Avšak neexistuje 

žádný jiný historický důkaz pro 

toto tvrzení a pravděpodobně jde 

o mýtus, i když velmi starý. 

  

MOUNT RUSHMORE 

 
Americký sochař Gutzon Borglum jednou pronesl: „Celá Amerika bude 

chodit kolem tohoto panorama!“ Stalo se tak poté, co mu v roce 1925 americký 

kongres schválil jeden z nejodvážnějších uměleckých projektů v novodobé 

historii.  

 Na grandiózním sousoší obřích kamenných hlav čtyř nejvýznamnějších 

amerických prezidentů pak pracoval celý život.  Borglum byl nejen velký snílek, 

ale také umíněný a pracovitý chlap, který miloval svou zemi. V roce 1924 ho 

historik Doane Robinson pozval do oblasti Černých hor, aby ho přemluvil 

k vytvoření nevídaných soch amerických prezidentů přímo ve skále. 

 Borglum pro dílo vybral stěnu hory Mount Rushmore v Jižní Dakotě, 

protože je otočená na jihovýchod a slunce tak na ni svítí dlouhou dobu. Do 

práce se pustil v říjnu 1927 a spolu se čtyřmi stovkami dělníků v obtížných podmínkách opracovával kámen až do své 

smrti v březnu 1941. Poté se skulptury pokusil dokončit jeho syn Lincoln, ale nepodařilo se mu sehnat dost peněz. 

Postavám, které měly být vytesány od hlavy k pasu, tak zůstaly pouze obličeje. Ne všichni obyvatelé USA ale měli ze 

soch radost. O území památníku dodnes usilují příslušníci indiánského kmene Lakotů, kteří považují horu za posvátnou. 

1. George Washington – „Byl jsem prvním prezidentem USA.  Osvobodil jsem zemi od nadvlády koloniálních 

mocností.“ Tvář byla dokončena v roce 1934 

2. Thomas Jefferson – „Byl jsem hlavním autorem Deklarace nezávislosti (1776).“ Tvář byla dokončena v roce 

1936 

3. Theodore Roosevelt – „Ovládl jsem mnoho oborů včetně historie, práva a přírodních věd. Prozkoumal jsem 

Amazonii a napsal 35 knih.“ Tvář dokončena v r.1939 

4. Abraham Lincoln – „Vedl jsem vítězné vojsko severu ve válce proti jižním státům. Bojoval jsem proti 

otroctví.“  Tvář byla dokončena 1937. 

Kamenné obličeje jsou vysoké 18 m (asi jako 4 žirafy nad sebou). Celý 

památník se rozkládá na 5,17 km (jako 700 fotbal.hřišť vedle sebe). 

Každý rok ho navštíví kolem 2,5 mil. zvědavců. Před 

uhlazováním bylo ze skály vytěženo pomocí dynamitu na 2 

mil.tun kamení. Celková cena prací na památníku se vyšplhala 

skoro na milion dolarů. Při tak náročné stavbě kupodivu 

nezahynul žádný dělník.  
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V dopravní špičce do plného metra nastoupí tělnatá dáma. 

Rozhlédne se: "Nabídne mi některý pán místo?" Vstane štíhlý 

mladík: "Já vám na kousek přispěju." 

Luštění – hádanky - vtipy 
 

1. Rozlušti jména zpěváků a přiřaď je k fotografii 

                          
 
2. BLUDIŠTĚ 

Dojdete bludištěm až ke sluníčku ???            
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jde slon podél řeky a tu vidí mravence, jak máčí banán ve vodě. Slon: "Co to 

děláš?" Mravenec: "Dej mi euro a povím ti to." Slon dá mravenci euro a 

mravenec na to: "Sedím a máčím banán ve vodě." "A proč?" "Dej mi další euro 

a povím ti to." Slon mu dá euro a mravenec na to: "Sedím tu od rána a už jsem si 

vydělal 200euro." 

 

 „Jean," ptá se baron po návratu z lovu, 

"vrátili se do zámku všichni moji hosté?" 

"Ano, pane barone." 

"A nikdo není raněn?" 

"Nikoliv, barone." 

"To je velkolepé, zasáhl jsem tedy opravdu zajíce." 

          

                                                                                                           

 

 

 

1.  c e n o b y e 

2.  t o k a g e l r t 

3.  o n a k 

4.  a d c a s c a 

5.  j e ž ě k t o p d r o n k 

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: "Co 

nejvíc způsobuje pocení u člověka?" 

"Vaše otázky" - odpovídá student Říká manželka 

maželovi: 

"Hele já du na 5 minut 

k sousedce jo? Ale 

každejch 15 minut 

míchej s tou kaší, co je 

na sporáku!" 

Pan učitel se ptá Pepíčka: 

"Pepíčku, řekni mě co je to 

málo a co je to moc?" 

"Pane učiteli, málo je jedna 

cihla na barák. Moc je jednou 

cihlou dostat po hlavě." 

V Houstonu sedí hvězdář u 

dalekohledu a volá na kolegu: "Ty 

vole, pojď se rychle podívat, to 

tak honem neuvidíš, Rusové 

natírají Měsíc na červeno!" 

Kolega ho schladí: "Klídek, 

počkáme až to uschne, vezmeme 

bílou a napíšem tam Coca-Cola." 
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