
Kalendářní Studie
Source: https://hermetic.ch/cal_stud.htm

„Poté, co sledoval pro jeho vlastní příčinu, [astronomická pozorování] je poskytnout vozidlo pro plánování 

rituálů a koordinaci činností komplexní společnosti. S pomocí hvězd, rok a její divize existovat jako nástroje 
organizačního orgánu. Tvoření kalendáře je základem pro vytvoření civilizace. Kalendář byl první symbolické 
artefakt, který reguluje sociální chování sledování času.“

 John Zerzan:  Doba a její nespokojenci

Julianský a
Gregorianský 
kalendáře

1. Juliánský kalendář
2. Gregorianský reformy
3. Přijetí gregoriánského kalendáře
4. Astronomický rok Číslování
5. proleptic Julian a Gregorian kalendáře
6. Rozdíly v tropického roku
7. Přesnost Gregorian a ortodoxní kalendáře
8. Pravé Délka tropického roku

Astronomické rok Číslování a Common Era Kalendář

Formát data ISO Poznámka o formáty data, a to zejména ve formátu data ISO.

Druhy Kalendář Lunární, solární, lunisolar, solární počet, atd.

Julian čísla denně Povaha a původ den číselné soustavy Julian.

Chronologický 
Julian Date

Vysvětlení tohoto konceptu s příklady použití.

Dee-Cecil 
kalendáře a jeho 
datum konverzní 
algoritmy

Popis Dee Dee-Cecil Kalendáře a algoritmy pro přepočet daty v těchto 
kalendářů do az denních čísel Julian.

John Dee Kalendář 
a Boží délka

John Dee tajný plán pro realizaci svého nového kalendáře 33 let cyklu

lunární kalendáře Synodic měsíc a jak se mění.

Hermetické Leap 
Week Calendar

Kalendář s integrální počet 7-denní týdnů v daném roce, a který zůstává v 
synchronizaci s sezónní rok.

Hermetické 
Lunární kalendář 
týden

Solilunar kalendář, který se vyhýbá problému přeplánování s každým 
novým rokem.

Archetypy 
Kalendář

Přesný lunární kalendář s (většinou) týdnů po 10 dnech.

Proč sedm dní v 
týdnu?

Proč ne šest nebo osm?
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Mayové kalendář Článek o Maya kalendář
Viz také dokumentaci k  Mayan Calendrics  softwaru

Struktura čínského 
kalendáře

Jak čínský kalendář závisí na době astronomických událostí.

Liberalia
Triday Kalendář

Nový kalendář kombinující měsíční kalendář a sluneční kalendář s 
3-denních cyklů v běžné.

Meyer-Palmen
Solilunar Kalendář

Kalendář se skládá z 60-letých cyklech, které zůstává v synchronizaci jak 
s Měsíce a roční období.

Bohyně Kalendář Kalendář, jehož 13 měsíců smlouva s lunárních cyklech, které jsou 
pojmenovány po třinácti bohyň.

Tabot Kalendář Kalendář s (většinou) 30 dnů, během nějž New Years Day vždy připadá na
2. listopadu v gregoriánském kalendáři.

Dva Integral-Week
Solar kalendáře

Dva nové solární kalendáře, ve kterém ti let mají integrální počet týdnů.

Kdy New
Millennium začít?

Záleží na tom, jaký systém používáte pro číslování let.
Německý překlad:
Wann beginnt das neue Jahrtausend?     
Portugalský překlad:
Quando É Que o Novo Milenio Começará?

Přeměňující tibetské a západní Years

Přeměňující čínské a západní Years

Gregorian kalendář je Náboženská kalendář

Spisy další: Lance Latham:

• Technické Chronologie  

Simon Cassidy:

• Simon Cassidy – hlavní stránka  
• Stonehenge Mluví: Otevřený dopis Umberto Eco   (soubor PDF)
• John Dee Zahájí Kalendář spiknutí s Queen Elizabeth v červnu 1564  
• Thomsonova Great Seal Decoded  
• Dee roky a dědictví  

Karl Palmen:

• Vlastnosti Meyer-Palmen Solilunar Kalendář  
• Vlastnosti hermetické Leap týden Kalendář  
• Lunární kalendář cykly méně než 1885 Měsíce  
• Week of Weeks úplněk noci v Yerm Kalendář  
• Karl Palmy je Kalendáře  

https://hermetic.ch/cal_stud/novo_mil.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/gregorian_calendar_religious.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/ch_year.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/tib_year.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/jahrtau.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/newmill.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/newmill.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/sdwc/sdwc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/sdwc/sdwc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/tabot.htm
http://www.fractal-timewave.com/mmgc/mmgc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/nlsc/nlsc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/nlsc/nlsc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/ltc/ltc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/ltc/ltc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/chinese_cal.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/chinese_cal.htm
https://hermetic.ch/cal_sw/maya/mgc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/maya.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/palmen/index.html
https://hermetic.ch/cal_stud/palmen/weekofweeks.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/nlsc/mpslci.htm
http://www.drjohndee.info/
https://hermetic.ch/compsci/techchron.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/lunarcal/lunacycl.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/hlpwk/hlpwk_prop.htm
http://www.drjohndee.info/thomsonsgreatsealdecoded
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/dee_conspiracy.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/shspk1zc.pdf
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/index.html



Duncan Steel:

• Non-implementován 33-Year English Protestant Kalendář  
• Jak Británie dostal Kalendář špatně  

Robert Poole:

• John Dee a anglický kalendář: Science, náboženství a Říše  

Kirkpatrick Prodej:

• Pět Fasety mýtus  


Jean Meeus:

• Delta T  


John R. Beattie:

• Millennium start = 2000 nebo 2001?     Nesouhlasné „buď-anebo“ View  


Bohumil Böhm a Vladimir Böhm:

• Drážďanský kodex – Kniha mayské astronomie  
• Pražská Codex – pátý zachovalé mayské rukopis   (soubor Word, 535 

Kb)
• Establecimiento de los años bisiestos en el Codice de Madrid    (soubor

Word, 773 kB, ve španělštině)
• Výpočet přechodných roků v Kodexu Madrid   (soubor Word, 540 Kb)
• Způsoby výpočtu korelace Böhm    (soubor Word, 468 Kb)


William Becker:

• Dva Perpetual Kalendáře  


Paul Hill:

• Josephus na Herodově smrti (a jiných záležitostech)  


WM Flinders Petrie:

• Revizi [egyptské] Chronologie  
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