Rok 1959 bychom mohli charakterizovat jako takový tichý rok. Poslední, který
předchází bouřlivým „šedesátkám“. Ovšem samozřejmě ani padesátý devátý
není prost dramatických událostí. Čínská armáda obsazuje Tibet a dalajláma
prchá do indické Dharmasaly. Stovky lidí zahynou při protržení dvou přehrad –
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ve španělském Ribadelagu a ve francouzském Fréjusu.
Sovětský vůdce Nikita Chruščov navštíví USA a je velmi rozladěn, že mu hostitelé
neumožnili návštěvu Disneylandu. Na druhé straně má i pozitivní zážitek – atentát
na jeho osobu, o který se pokoušel polský elektrikář Jaros, se nezdaří.
První Američané padnou ve vietnamské válce a na svazích uralské Hory mrtvých
dojde k hrůzné tragédii, která dodnes není vysvětlena.
Hvězdný je devětapadesátý pro archeology – ve španělském městečku Nerja
je objevena pravěká jeskyně a v mexickém Chichén Itzá se najdou obrovské
podzemní komplexy z doby mayské kultury.
A hvězdy jsou vlastně znamením celého tohoto roku – na několika místech
planety lidé spatří UFO, Američané a Sověti závodí v dobývání vesmíru a výrobci
vlajek ve Spojených státech nestíhají přišívat nové hvězdičky.
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LEDEN

3. ledna

Aljaška je prohlášena 49. státem
USA. Prezident Dwight D. Eisenhower
představuje novou vlajku Spojených
států, je na ní sedm krát sedm hvězd.
Státním úřadům i soukromým osobám
se ovšem doporučuje používat starou
vlajku s 48 hvězdami, dokud nebudou
zásoby vyčerpány.

1. ledna

Kubánský prezident Fulgencio Batista prchá do Dominikánské republiky před
blížícími se jednotkami Fidela Castra. Před svým útěkem jmenuje Batista
soudce Carlose Manuela Piedru dočasným prezidentem. Piedra okamžitě
po převzetí úřadu nařizuje klid zbraní. Americká plavidla F. M. Robinson, Jack
W. Wilke a Peterson jsou vyslána ke kubánskému pobřeží pro případ nutnosti
evakuovat americké občany.

Separatisté na ostrovech Huvadu, Addu a Fua Mulaku vyhlašují nezávislost
na Maledivách a vytvoření Suvadivské republiky. Ještě v průběhu roku jsou
separatisté poraženi maledivskou armádou.

Nové kultivary rostlin již nemusejí do budoucna nést latinský název.

2. ledna

5. ledna

Sovětský svaz z kosmodromu Bajkonur úspěšně vypouští družici Luna 1
– je to první objekt vytvořený člověkem, který unikl působení zemské
přitažlivosti a vstoupil na oběžnou dráhu kolem Slunce.
Fulgencio Batista |
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Bajkonur |

Judy Garlandová |
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Sloupkařka deníku New York Herald-

2

Tribune Marie Torreová je odsouzena
k desetidennímu vězení, protože
odmítla prozradit zdroje svého článku
o herečce Judy Garlandové. Stala
se první reportérkou, která byla
uvězněna, protože chránila zdroj
informací.
Čtyři britští balonoví letci, kteří
se pokoušeli o přelet Atlantiku, jsou
zachráněni z moře – 19 dní poté,
co s nimi byl ztracen kontakt.
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6. ledna

Mildred a Richard Lovingovi byli v Bowling Green ve Virginii odsouzeni
k ročnímu vězení za porušení zákazu rasově smíšených manželství. Richard
byl běloch, Mildred černoška, vzali se ve Washingtonu, D.C., ovšem pak
se rozhodli vrátit do rodné Virginie. Roční vězení jim posléze bylo prominuto
pod podmínkou, že na 25 let opustí Virginii.

7. ledna

Nová kubánská vláda oznámila první popravy bývalých úředníků Batistovy
vlády. Deset úředníků bylo popraveno v Santiagu. Tentýž den Spojené státy
uznaly vládu Fidela Castra.

pomník obětem v Ribadelegu |
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jeskyně Nerja |
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8. ledna

Charles de Gaulle je inaugurován prvním prezidentem francouzské Páté
republiky.
Fidel Castro vstupuje do Havany vítán nadšenými davy.

9. ledna

Španělská vesnice Ribadelago je smetena vlnou způsobenou protržením
přehrady na jezeře Sanabria. Zahyne 144 lidí.

12. ledna

Pět chlapců, kteří se vydali na lov netopýrů, objeví ve Španělsku v jeskyni
Nerja sídlo lidí z doby paleolitu. Jeskyně ukrývala obrovské množství
pravěkých předmětů.

Fidel Castro |
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Na Kubě je popraveno 71 přívrženců Batistovy vlády. Je to nejmasovější
poprava po vítězství Castrových sil. Popravení jsou pohřbeni v masovém
hrobě.
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