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Akce 

Výlet k památníku Jana Žižky - Jan J. 

V úterý 23.7 jsme se vydali k památníku Jana 

Žižky do Trocnova. Tam jsme přijeli v 10:26. 

Bylo vedro, šli jsme přes louku i přes les. K 

muzeu Jana Žižky jsme měli celkem 2 

přestávky. Dostali jsme leták o muzeu a 

slevový kupón. Po prohlídce jsme si sedli před 

muzeum, najedli se a šli zpátky stejnou cestou 

k památníku Jana Žižky. Ten jsme si prohlédli 

a památník vyfotili. Potom jsme šli zpátky. 

Měli jsme přes půl hodiny čas a vlakem jsme 

odjeli do Č. Budějovic v 13:40. 

 

Výlet na Mrhal - Zdeněk S. 

V úterý 30. 7. vyrazila naše šestičlenná skupina na Mrhal. Sešli jsme se na zastávce Vltava Střed 

v 9:39, jeli jsme autobusem číslo pět na Nádraží, kde jsme přestoupili na autobus číslo 21 a jeli 

jsme ke kostelu na Rudolfov. Odtud jsme šli pěšky na Mrhal. Na Mrhalu jsme se vykoupali a já 

jsem ho celý přeplaval. Počasí nám opravdu přálo, bylo teplo. Agáta se pak ještě na cestu posilnila 

hranolky a já s Petrem jsme vyrazili kolem 13 hodiny napřed. 

 

Týdny obyčejného šílenství - 3.9. – Vyhlášení Brouka v hlavě – Jitka S. 

V Domě U Beránka je dnes živo. Co se to 

děje? No přece jako každoročně začínají 

Týdny obyčejného šílenství. Chystají se 

skleničky, nějaké to pohoštění, přicházejí první 

zvědavci a po nich další. Nakonec před 

samotným začátkem je plno v obou 

místnostech a ještě lidé stojí i na dvoře. A to už 

se slova ujímá Tomáš, který všem poděkuje za 

tak hojnou účast. Předá speciální ocenění 

skleněného kolibříka výtvarné dílně Kolibřík, 

která se věnuje výtvarné práci s dětmi, která se 

zúčastnila Brouka hlavě s jejich pracemi na 

téma duševní nemoc. 

A následuje vyhodnocení hlavní kategorie soutěže. Letos se práce týkali hlavně výtvarné části a 

hlavní cenu si odneslo Domino se společným dílkem „Strom dvou tváří“. 

Všichni se po té občerství lahodným vínkem či moštem a za chvíli na to následuje autorské čtení 

básní a prózy. Letos čte 6 autorů: Pavel Mikšátko, Rostislav Tauer, Ondřej Havlíček, Jitka 

Stojanová, Zdeněk Stojan a Jana Šejharová. První autor je uveden a čte snaživě své, básně a po 

něm i další. Bohužel brzy je v místnosti horko a dusno. Ale diváci vydrželi statečně na dočtení 

všech autorů a všechny odměnili potleskem. 
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Plavba parníkem – Zdeňka K. 

Od hlavního nádraží v Praze se naše 11ti členná skupina vydala 

společně se skupinou Fokusu Tábor po Václavském náměstí dál do 

Havelské koruny na oběd. Tam se nám najednou ztratil pan Grigor, 

kterého jsme všichni intenzivně hledali a již téměř zoufalí, objevili 

jsme ho spokojeného u stolu, jak již obědvá. Po obědě, ti, co 

nemuseli na Valnou hromadu federálu, vyrazili do velkoměsta na 

nákupy. Stihli jsme se Zdeňkem koupit knihu o železnici, s Lenkou 

koupit belgickou čokoládu. Pestrá nabídka v prodejně zlákala 

k nákupu i Jirku. Nejvíc se „práskla přes kapsu“ Lucie, která si 

počkala minouce zmrzlinu za 25 na nejlepší široko daleko, za 50,-. 

Když jsme ulevili peněženkám, pomalu jsme se procházkou blížili 

k náplavce u Čechova mostu, kde kotvil náš parník Cecílie. Po 

počáteční tlačenici jsme zabrali strategicky místa jak dole u švédských stolů, tak nahoře na 

čerstvém vzduchu, kam mohli kuřáci přijít doplnit svou dávku nikotinu a dehtu. Plavba byla fajn, 

všichni jsme něco pojedli, dokonce i zákusky byly. Počasí nám vyšlo pěkně, a cestou zpátky, ulicí 

Pařížskou jsme mohli sledovat módní trendy v evropské módě. Zejména ženské části naší výpravy 

bylo možná trochu líto, že je nedostatečně solventní.  

 

Projekt Kultura I pro Tebe – 

zapoj se I Ty  

Od září 2013 začíná projekt podpořený z 

grantu Evropské unie s názvem Kultura i 

pro Tebe. Projekt umožňuje lidem s 

duševním onemocněním účastnit se 

kulturních aktivit v neformální skupině 

lidí s duševním onemocněním. Je určen 

pro ty, kteří by chtěli jít za kulturou, ale 

nemají s kým jít nebo nemají dostatek 

financí – velkou výhodou projektu je 

podpora při koupi vstupného. Projekt 

nabízí široké spektrum kulturních aktivit. 

Návštěvy kina, divadla, výstavy, besedy, 

výlety za kulturou, bowling, fotbalová a 

hokejová utkání, návštěvu ZOO…  

Nabídka aktivit na daný měsíc je k dispozici v neziskových organizacích (Fokus České Budějovice 

nebo Domino Městská charita České Budějovice), na aktivity se můžete přihlašovat také na 

webových stránkách projektu www.kuliteb.cz.  

Chci se účastnit, jak to mám udělat? Stačí přijít osobně do Fokusu nebo do Domina, kde je k 

dispozici aktuální rozpis aktivit na daný měsíc. Vyberete si aktivitu, které se chcete zúčastnit. U 

každé aktivity je napsáno, kdy a kde je sraz a kolik aktivita stojí (pro účastníky projektu je sleva až 

80%). Na aktivitu se můžete přihlásit také na webových stránkách projektu. Případné dotazy pište 

na mail Inko@kuliteb.cz.  

Projekt bude prezentován také na akcích Týdny obyčejného šílenství a Týdny pro duševní zdraví. 

Na těchto akcích se můžete osobně informovat o projektu.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá 
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výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za 

použití informací, jež jsou jeho obsahem.  

 

Zajímavosti 

A jako astronomie 12. díl – Jitka S. 

 
Proxima Centauri – nejbližší hvězda, jak jsme si říkali minule je pro nás za „vesmírnými humny“. 

Přestože mnozí fantastové ji vzhledem k její blízké vzdálenosti považují za ideální terč vesmírných 

cest. Zas tak ideální cíl to není, už jen proto, že je to hvězda nestálá, pulzující, dostat se do její 

blízkosti by případným cestovatelům přivodilo značné potíže. A to zapomínáme, jak dlouho by 

cesta trvala, při možnostech dnešní techniky, bychom tam přistáli někdy za 32.000 let.  Proxima 

Centauri je sice nejbližší hvězdou, ale nebylo to tak vždy a na vždy to tak nezůstane. Na její post 

nejbližší hvězdy dosedne za 38.000 let jiná. Tedy ne že by nás při našich krátkých životech nějak 

pálilo, ale jestliže plánujeme vesmírné lety, asi bychom měli uvažovat daleko dál. Proxima 

Centauri je v souhvězdí Kentaura a je nejslabší hvězdou tohoto souhvězdí. Je viditelná jen díky 

dalekohledům a to ještě za bezměsíčné oblohy v době kdy je hvězda vysoko nad obzorem. Ale i za 

těchto podmínek jí žádný Evropan ze svých observatoří nespatří, protože je viditelná jen do 23° sš. 

Je tedy jasné, že všechny hvězdy, které vidíme na obloze nad sebou, jsou mnohem a mnohem dál. 

Vesmírem sice letí sonda se zprávou o naší planetě Zemi, letí od roku 1972 a v roce 2003 ztratila 

NASA s touto družicí naprostý kontakt, to byla na hranicích naší sluneční soustavy. Proto, že tato 

družice sloužila celých 30 let a tedy vyčerpala šťávu na vysílání jakýchkoliv zpráv. Letí však 

statečně dál, už volným vesmírem, ale bez jakékoliv šance o kontakt s ní. A co vlastně veze? Je to 

zpráva mimozemským civilizacím, kterou vidíte vedle textu. Kdo ví kdo a kdy jí vyzvedne a jestli 

vůbec. 
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Počasník: Jak vzniká bouřka – Jitka S. 

 

Bouřka je souborem elektrických, optických a 

akustických jevů vznikajících mezi oblaky 

navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Bouřky 

dále označujeme podle doby a místa vzniku, 

pohybu, vzdálenosti od místa pozorování, 

intenzity projevů atd. 

Každá bouřka je tvořena nejméně jednou 

bouřkovou buňkou, která prochází stádiem 

cumulu, stádiem dospělosti a nakonec stádiem rozpadu. Životní cyklus bouřek byl objeven v 

roce 1949 jako výsledek spolupráce U. S. Weather Bureau’s, U. S. Army Air Force, U. S. 

Navy a National Advisory Committee for Aeronautics (kterou dnes známe pod jménem 

NASA) na projektu „The Thunderstorm Project“, který lze považovat za historický milník ve 

výzkumu bouřek. 

Ve stádiu cumulu vystupuje masa vlhkého a teplého vzduchu vzhůru. Tento pohyb nazýváme 

konvencí. Vodní páry ve vzduchu se prudce ochlazují za vzniku drobných kapek, které 

pozorovatel ze země vnímá jako oblak cumulus mediocris. Rychlost výstupných proudů je 

umocněna tím, že prohřátý vlhký vzduch je mnohem lehčí než suchý, byť stejně teplý, takže 

na něj působí mnohem větší vztlakové síly, navíc při kondenzaci dochází k uvolňování 

dalšího tepla. Takto se také vytváří oblast nízkého tlaku vzduchu pod bouřkovým oblakem. 

Vzniká cumulus congestus. 

Stádium zralosti, nahromaděná vodní pára se rozpíná v horních vrstvách troposféry a 

rozprostírá se do kovadliny (incus). Výsledný oblak se nazývá cumulonimbus. Vodní pára 

kondenzuje a vznikají těžké kapky a ledové částice, které padají dolů pod oblak. Pozorovatel 

na a je vnímá jako déšť. Teploty v horních vrstvách troposféry jsou velice nízké, takže se 

kapky mění v led a padají dolů jako kroupy. V tomto stádiu stále existují výstupné proudy, 

padající déšť vytváří také sestupné proudy. Existence obou těchto proudů vyvolává vnitřní 

turbulence, které jsou příčinou vzniku silného větru, blesků, ale také tornád. 

Konečně v posledním stádiu, stádiu rozpadu, ustávají výstupné proudy a pokračují převážně 

slabé sestupné pohyby. Protože většina vzdušné vlhkosti vypadla z oblaku v podobě srážek, 

není již dostatek vlhkosti v nižších vrstvách vzduchu k udržování tohoto cyklu. Buňka zaniká. 
 

 

 

Historie letiště 3. díl – Jitka S. 
 

Konec vojenského letectví na jihu Čech 

Vojenská letadla opouštěla českobudějovické letiště postupně tak, jak se měnila strategie obrany 

státu. První velké změny nastaly v první polovině devadesátých let, které byly ve znamení 

postupného přechodu na profesionální armádu. Přestavba ozbrojených sil se samozřejmě dotýká i 

letectva a ovlivňuje život i práci příslušníků letecké vojskové opravny. 

1. června 1994 přilétají první letouny MiG-23 BN od zrušeného 28. sbolp. Do října je v opravně 

celkem 22 letounů MiG-23 BN a 1 letoun MiG-23 UB, které jsou určeny na zrušení. Po zrušení 

1.slp přebírá opravna také 8 letounů MiG-23 MF se stejným určením. 

V létě 1996 byla na letiště dislokována 2. letka Vojenského technického ústavu letectva a PVO 

zvaná „stresová“. 

V květnu 1998 jsou vyřazeny z leteckého provozu a předány k 31. LOZ letouny MiG-23 ML, v 

provozu zůstává jediný letoun MiG-23 ML. V letech 2000 až 2005se letiště vedle opravárenské 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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činnosti zaměřuje zabezpečení záletů po opravách, rotaci zahraničních misí, výsadky v Boleticích, 

výcvik osádek ostatních základen a nácviky NATINEADS. Zároveň ale letiště nabídlo svou 

přistávací plochu několika významným zahraničním návštěvám, mezi nimiž byla řada prezidentů 

(presidenti Moldávie, Chorvatska, Slovenska), včetně příslušníků královských rodin. Významnou 

úlohu sehrálo letiště jako koordinační středisko a základna vrtulníků v době katastrofálních 

povodní roku 2002. Za pomoc civilnímu obyvatelstvu Opravárenská základna letectva obdržela 

plaketu ministra obrany. Vojenské aktivity na letišti byly ale postupně tlumeny. Ve dnech 20. až 22. 

10. 2003 bylo provedeno poslední shromáždění leteckých opravárenských základen. Opravárenská 

základna letectva je pak definitivně zrušena k 31. 12. 2005. Tímto okamžikem končí éra 

vojenského letectví na jihu Čech, aby vznikem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice byla 

zahájena éra letectví civilního. 

 

 

Odpovědi na minulý historický kvíz – Zdeněk P. 

1. Karlova univerzita byla založena v roce 1348 

2. Knihtisk vynalezl Johann Gutenberg 

3. Kolumbus objevil Ameriku v roce 1492 

4. Bitva na Bílé hoře byla v roce 1620 

5. Říši Inků vyplenil Francisco Pizarro 

6. Hlavním městem říše Inků bylo Cuzco 

7. Hernando Cortéz byl španělský dobyvatel, dobyl říši Aztéků 

8. Marie Terezie vládla v letech 1740 - 1780 

9. Marie Terezie měla 16 dětí 

10.  Josef II. byl císařem Svaté říše římské v době osvícenství a zasloužil se o řadu reforem 

11.  Josef II zrušil nevolnictví 

12. Josef II vládnul v letech 1780 – 1790, byl král uherský a král český a arcivévoda rakouský 

13.  Ludvík XVI vládl v 18. století, skončil na popravišti 

14. Pevnost Bastila byla dobita 14. července 1789 

 

 

Baroko - 6.díl – Jitka S. 

V předchozím článku jsme se zmínili o 

výstavbě barokních pevností. V tomto díle 

si povíme o tom, jak se barokní sloh 

uplatnil v lidových stavbách na venkově. 

Venkov se seznamuje s barokem jednak z 

měst, jednak z architektury četných 

zámků, ale i panských dvorů, které se 

zakládají jako samoty nebo s malými 

zámečky přímo ve vsích. Vlastní dvory si 

zřizují i kláštery a nad branami a portály je 

označují svým erbem, případně znakem a 

začátečními písmeny titulu a jména 

současného opata. V téže době se stavějí 

veliké sýpky se štíty a portálky často 

velmi bohatými, jednak panské, jednak 

státní - kontribuční, panské mlýna apod. 

Nelze zapomínat ani na působení kostelní 

architektury, a to především tam, kde vrchnost, ať světská, nebo bohatý klášter, povolává k jejich 

stavbě zkušeného stavitele, či projekt zadává předním architektům. Také fary nabývají v baroku 
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podoby malých zámečků, protože předpis stanoví, kolik mají mít samostatných místností pro 

ubytování návštěv církevních hodnostářů a jejich doprovodu včetně kočího. Hlavní sál fary v 

prvém patře a nejednou i další místnosti se honosí štukovou výzdobou, nástropními malbami, jsou 

vybaveny rokokovými kamny a k obytné budově přiléhá hospodářský dvůr, do něhož se vjíždí 

výstavnou branou.  

Lidová architektura, která se z dřevěné mění (a ještě ne všude) ve zděnou převážně teprve od druhé 

poloviny 18. století, čerpá ze všech výše vyjmenovaných staveb (na nichž jistě početná část 

venkovanů v rámci roboty pracovala) a nachází v nich inspiraci ještě dlouho do 19. století. Z 

baroka vycházejí např. symetrické dispozice širokých průčelí výstavných statků, jejichž střed 

vytváří brána vjezdu do dvora se štítem a dvěma bočními brankami. Po stranách stojí obytné 

stavení a např. špýchárek, obojí se stejnými štíty. Tvary detailů i ornamentika patří ovšem výlučně 

lidovému umění (označovanému někdy názvem "selský barok") a pro jeho specifičnost jich nelze 

používat jako pomůcky pro přesnější datování, naopak na štítech a orámováních nebo hlavních 

klenácích bran nacházíme letopočty někdy až překvapivě pozdní, zhusta z druhé poloviny 19. stol.  

S představou venkova a české krajiny splývají jako neodmyslitelný prvek oblíbené křížové cesty, 

kapličky, boží muka kamenná sloupková i zděná pilířková a sochy ve skupinách starých stromů, 

které bychom např. marně hledali v sousedním Německu, ale i v jiných zemích, byť sebebohatších 

na sochařskou tvorbu. A zase mezi těmito sochami můžeme sledovat dvě skupiny: díla předních 

sochařů nebo alespoň jejich dílen, většinou věnovaná vrchností a v tom případě na podstavcích 

doplněná erbem donátora (věnovatele) nebo šlechtických manželů (aliančním znakem) a 

dedikačním (darovacím) nápisem, a na druhé straně práce domácích kameníků, poznamenané 

lidovými prvky a rovněž doplněné nápisy - ne již latinskými, ale buď českými, nebo v tehdy 

poněmčených oblastech německými. Z nich se dovídáme obvykle jméno jednotlivce (i s uvedením, 

z které obce pocházel) i celých skupin obyvatel osad, jejichž nákladem byla socha pořízená a 

vzácně se tu setkáme i se jménem autorovým.  

Všechny tyto drobné stavbičky a sochy, k nimž se řadí i další doplňky krajiny, jako pamětní 

kameny, mezníky a milníky, si podržely jakožto kulturní památky hodnotu uměleckou a 

dokladovou, která opravňuje jejich existenci i potom, kdy svoji původní funkci více či méně 

ztratily.  

 

Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela – Jarka K. 

Fialky (Saintpaulia ionantha) 
Původ, charakteristika: 
Fialka africká pochází z východní Afriky, existuje asi 20 druhů a 

mnohonásobně vyšší počet odrůd, které kvetou bíle, růžově a fialově. Květy 

jsou jednoduché, plné, jednobarevné i vícebarevné, okraj listů hladký nebo 

zoubkovaný. Kvete od časného jara do podzimu, ale při správném pěstování 

může vykvést i v zimě.  

Umístění: 
Na světlém teplém místě (celoročně kolem 22°C, ne pod 16°C), nesnáší však 

přímé jižní slunce. Můžeme ji tedy pěstovat na parapetu okna orientovaného na V, Z, S nebo na 

poličce vzdálené nejvíce asi 1m od okna. 

Zálivka: 
Během květu udržujeme stejnoměrnou mírnou vlhkost, v době odpočinku zaléváme méně, 

nesmíme však květinu nechat přeschnout. Používáme měkkou vodu o pokojové teplotě. Traduje se, 

že se fialky mají zalévat pouze do misky pod květináčem, podle mé zkušenosti to není nutné - pak 

je ale třeba dávat vetší pozor na přelití. Nutnost další zálivky zkouším pohmatem substrátu. 

Hnojení: 
V době květu přihnojujeme každé dva týdny běžným květinovým hnojivem (např. Kapka – určena 
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přímo pro fialky, Vegaflor, Harmavit). Jinak nehnojíme. 

Přesazování: 
Jednou za rok na jaře nebo v létě. 

Množení: 
Od dubna do konce srpna. Odstřihneme zdravý mladý list s řapíkem dlouhým max. 3 cm, a buď jej 

vsadíme do vlhké směsi rašeliny a písku (přes něj přetáhnout fólii a občas rosit), nebo jej lze 

umístit do malé nádobky s vodou (nenechat vyschnout!) a teprve když se objeví dostatečně dlouhé 

kořínky (1-1,5cm) případně i drobné lístečky nové rostlinky, zasadíme list do malého květináče se 

substrátem pro pokojové květiny. Někdy z jednoho listu vyroste několik rostlin, ty je dobré je 

rozdělit, aby se v květináči netísnily. Pokud fialky budeme množit až na konci léta, pokvetou až 

příští rok. 

 

Ochrana: 
Na příliš slunečném stanovišti listy fialky vyblednou a objeví se na nich hnědé skvrny. Při přílišné 

zálivce začnou uhnívat listy a vznikne tak nevzhledná „krkatá“ rostlina. Proti padlí použijeme 

postřik Fundazolem. 

Zvláštnosti: 
Jestliže stojí rostlina ve tmě, nevykvete. A nezapomeňte: fialkám se daří v mělkých květináčích, 

ideální jsou malé misky. 

 

Hodně zdaru při pěstování a radosti z nádherné plejády barev a tvarů květů těchto jinak 

nenápadných květin! 

 

Když se hlásí „Florián 2“ Letecká hasičská služba – Jana Š. 
 

V předminulém čísle Alarm revue jsme se 

věnovali zevrubnému představení Letecké 

záchranné služby. Pojďme se v tomto čísle pro 

změnu podrobněji zaměřit na činnost Letecké 

hasičské služby. LHS je primárně službou 

vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem 

zemědělství. Je zajišťována ve všech lesích na 

našem území. 

LHS má čtrnáct stanovišť. Území jsou dále 

členěna do skupin (a, b, c) podle rizika výskytu 

požárů. Pro Jihočeský kraj platí volací znak 

FLORIAN 2 a spadá do nejrizikovější skupiny 

(Novohradsko, Šumava, Písecko). Tuto činnost zajišťuje po celou dobu působnosti Jihočeská 

aviatická společnost (JAS AIR) spol. s.r.o. letiště Hosín. 

Víte proč zrovna Florian? Spojení sv. Floriana s hasiči není nahodilé. Stal se ochráncem před 

velkou vodou i před suchem, při neúrodě, proti bouři a nebezpečí ohně (pro svou smrt ve vodě). 

Zobrazován bývá jako voják, často s kopím nebo korouhví v ruce, se džberem (putnou), z něhož 

vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Někdy se na (výtvarných 

projevech) jeho sochách a obrazech objevuje jako symbol také mlýnský kámen, který poukazuje na 

jeho mučednictví (s tímto kamenem přivázaným na krku byl Florián utopen. Kámen je uložen v 

kryptě klášterního kostela. Dalším symbolem je orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé 

tělo. V českých zemích byli ve spojitosti s ochranou před ohněm: uctíváni sv. Vavřince, sv. Hátu, 

Pannu Marii Hromnickou, sv. Jana Buriana, sv. Donáta. Po vzniku habsburské monarchie pronikl k 

nám kult sv. Floriána, který se stal i patronem zedníků, kominíků, a je rovněž uctíván jako ochránce 

měst. V polovině 19. století po pádu Bachova absolutismu, kdy začaly vznikat sbory dobrovolných 
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hasičů, přijali naši hasiči stejně jako hasiči rakouští za svého patrona sv. Floriana. 

Profesionál ve svém oboru, který o sobě říká: „Létat mně lákalo již jako malého kluka, ale můj sen 

jsem si začal plnit až v šestnácti letech. Přihlásil jsem se do organizace, která tento sport řídila a byl 

to "SVAZARM". Tady jsem létal na několika typech bezmotorových i motorových letadel včetně 

vrtulníků. V roce 1979 jsem začal létat ve společnosti Slovair, na stanici Hosín. Za dobu co se 

věnuji létání, mám na kontě více jak dvacet typů letadel, nalétáno 8750 hodin  a 65 tisíc startů.“ 

Představila bych vám pana Miroslava Kocourka, který je 

jedním z pilotů JAS AIR spol. s.r.o. Požádala jsem ho, aby 

nám objasnil, co obnáší letecký dozor nad Jihočeskými 

lesy. 

Kdy začala vaše spolupráce leteckého oddílu s lesy České 

republiky?  

První úvahy o vzniku letecké hasičské služby v ČR 

vznikly asi koncem osmdesátých let minulého století. 

Reálnější obrysy ale budoucí Letecké hasičské služba 

(LHS) dostala až začátkem devadesátých let. Poprvé byla 

tato služba zavedena v roce 1993 po dohodě ministerstva 

vnitra a ministerstva zemědělství. Byl to i začátek, kdy se 

naše společnost zapojila do nově vzniklé letecké služby. 

Jaký je rozsah vaší činnosti? (kůrovec, požáry, polomy) 

Zde zajišťujeme služby spojené s hašením požárů, kde je zahrnuto hlídkování, ověřování požárů, 

nebo navádění pozemních zásahových jednotek k požářišti. Pracovníci lesů využívají hlídkových 

letů pro kontrolu porostů jednotlivých lokalit a výskyt kůrovce. 

 

Jaký okruh zabezpečujete? 

Česká republika je v rámci LHS rozdělena do několika kategorií. Tyto kategorie se pak dělí do 

čtrnácti oblastí. V každé oblasti je zpravidla stanice LHS s potřebným vybavením. Naše stanice 

zabezpečuje celý jihočeský kraj, tj. oblast Novohradsko, Šumava, Písecko. 

 

Vymezení území pro kategorie A, B, C 

Území kategorie A 

Vyšší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů. 

Číslo 

území 
Sektor stanice 

1 

Krušné hory, Český les, část 

Kladensko-rakovnické pánve, 

Mimo Plzeňskou pahorkatinu 

2 
Šumava, Novohradsko, 

Písecko 

3 Severní Čechy, Krkonoše 

4 Českomoravská vrchovina 

5 Jeseníky, Orlické hory 

6 Vsetínsko 
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Území kategorie B 

Nižší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů. 

Číslo 

území 
Sektor stanice 

7 Plzeňská pahorkatina 

8 Benešovsko 

9 Blanensko 

10 Opavsko 

 

Území kategorie C 

Výskyt lesních ekosystémů s nižším rizikem lesních požárů. 

Číslo 

území 
Sektor stanice 

11 Dolní Polabí 

12 
Střední Polabí, Žďárské 

Vrchy 

13 Střední Morava, Svitavsko 

14 Jižní Morava 

 

                                                                     

Jaké typy letadel používáte a kolik členů zabezpečuje tyto činnosti? 

Zde můžeme navázat na předchozí otázku. Součástí každé stanice je i potřebné vybavení pro výkon 

služby. Musí mít hasební a hlídkové letadlo schváleného typu, u nás hasební AN – 2 a hlídkové 

CESSNA T 207A OK-AAJ nebo CESSNA C172 OK-EKK. Dále zásobena dostatečným množstvím 

pohonných hmot, radiostanicí, telefonem, určenými dokumenty, mapami a zásobou smáčedla, které 

se přidává do vody při hašení pro zvýšení účinnosti. Stanici FLORIAN 2 na letišti Hosín zajišťuje 

personálně sedm pilotů a pět mechaniků.  

 

Jak dlouho trvají tyto lety? 

Hlídkové lety mají stanovenou trasu. Její oblet trvá přibližně dvě a půl hodiny, záleží na zjištěných 

skutečnostech během letu. Doba hašení pak závisí na veliteli zásahu, který si přes příslušné operační 

středisko letadlo vyžádá.  

 

Když objevíte požár, jak postupujete? Kam voláte, co zajišťujete či zjišťujete? 

Když objevíme požár během hlídkového letu, danou skutečnost ohlásíme pomocí radiostanice na 

příslušné operační středisko. V některých případech provádíme monitoring a navedení požárních 

jednotek (PO) k místu požáru. 

 

Když se následně hasí požár letecky, je to nebezpečné nebo záludné? Kde potom čerpáte vodu do 

letounu? 

Já si myslím, že je to stejně nebezpečné jako každá jiná činnost. Nerozhlédnete-li se při přecházení 

vozovky, může vás srazit auto, jako když při jednotlivých letových manévrech jednáte neuváženě. 

Zodpovědně se máte chovat vždy. Co se týče plnění letadla, provádějí se požární nebo jinak 

zajištěné cisterny na dohodnutých plochách. Zpravidla bývalých „práškařských“ letištích. Tyto 



12 

 

posádky musí být vždy předem proškoleny pro plnění letecké techniky vodou. 

 

Vaše další plány do budoucna?  

Vzhledem k tomu že tato služba je hrazena z rozpočtu a podléhá vždy výběrovému řízení, je spíše 

naším přáním než plánem, být úspěšní při výběru na příští období.  

 

Děkuji za rozhovor a do dalších let mnoho úspěchů v práci. 

 

Nezkrotný Barry – Jana Š. 

„Ahoj lidi, jmenuji se Barry, jsem čistokrevný irský setr a 

jsou mi čtyři roky.  Mí páníčci mají rodinný domek s 

útulnou zahradou, akorát pro mě. Páníčci toužili, aby jim 

někdo hlídal jejich příbytek, ale to se spletli, já měl v hlavě 

jen samé rošťárny.“ Všem vyprávěla, jak ji okouzli můj 

tmavě kaštanově červený šat.  Byl jsem prý roztomilé 

štěňátko, myslela si, že budu klidný a poslušný pejsek, 

který se stane ozdobou jejího příbytku. Netušila, jak moc 

se spletla.  

Tatínek byl šampión, ale já jako štěně jsem byl plachý po 

mamince. Než jsem si zvykl na nový domov bez mámy a 

sourozenců, trochu jsem se i bál. Všechno bylo pro mne 

nové. Páníčci, prostředí a hlavně schody. Schody, ty jsem 

neměl vůbec rád! Když jsem náhodou zůstal dole sám a 

moji páni byli nahoře v patře, chtěl jsem za nimi. Už od 

malinka jsem byl velice společenský pes. Má panička mě vždy našla kňučícího pod nimi. 

Zanedlouho však našla řešení mého problému – zaťala pěst a já jsem ji stisknul a nechal se táhnout 

nahoru.  Postupně jsem se naučil schody zdolávat.  Dnes již běhám nahoru a dolů bez pomoci.  Své 

páníčky najdu všude, umím vyčmuchat každého. Dobrý čich z nás dělá myslivecké psy, ale já bych 

rozhodně nemohl mít za majitele myslivce, protože se bojím střelby.   

Jako každé mládě, jsem těžko dokázal krotit svůj temperament. Pokud byla možnost, utekl jsem ze 

zahrady a šel zkoumat okolí. Nejvíce ze všeho se mi líbil blízký les. Tam dole, kde bydlíme, je pár 

ulic, ale tady bylo tolik pěšinek, a nových neznámých pachů, že jsem za chvíli nevěděl, kde jsem. 

Bylo mi jasné, že jsem zabloudil, ale tušil jsem, že mě panička jistojistě hledá.  K mé smůle se 

začalo dokonce stmívat. Co bych nyní dal za teplý pelíšek. Našel jsem klidné místo v závětří pod 

jedlí, odkud byl dobrý výhled nejen na cestu, ale i na její okolí.  Nerušeně jsem pozoroval noční 

stíny lesa, který se právě „probouzel k životu.“ Z klidného rozjímání mě náhle vyrušil vzdálený 

záblesk reflektorů. Po chvilce jsem již uslyšel známý klapot. „Takhle přece vrčí jenom motor 

našeho BMW,“ vyběhl jsem naproti, čekal, že se bude panička zlobit.  Pokárala mě, ale neuhodila. 

To jsem patřičně ocenil provinilým pohledem a olíznutím.  Kdybych se alespoň z tohoto tuláckého 

výletu poučil, ale ne. Za nějaký čas jsem utíkal znovu, a znovu. 

Když mi byl asi tak rok a půl, našel jsem si další zálibu. Mé útěky ze zahrady neustaly, ale změnil 

jsem cíl svých vycházek. Zaujali mi slepice u sousedů, myslel jsem si, že si se mnou budou hrát.  

Začal jsem je honit, byl jsem obvykle rychlejší, tak jsem je chňapl.  Ony však zůstaly ležet. 

Nechápal jsem, proč se nehýbají.  Šťouchal jsem do nich tlapkou, ale slepice nic. Napřed jsem si 

myslel, že to jen tak dělají, ale když se nepohnuly ani potom, raději jsem „zdrhal“. Nikdo mě sice 

neviděl, ale nebylo těžké uhodnout, kdo je škodná. Majitelé slípek přišli za mou paničkou a vše se 

provalilo. Bláhově jsem si myslel, že mi všechny ty štěněčí rošťárny projdou. Panička však brzy 

pochopila, že pokud mým povedeným kouskům neudělá přítrž, stane se ze mne neposlušný a 

nezkrotný hafan. Byla tak naštvaná, že mně pár dní zavírala do garáže a pořídila mi elektrický 
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obojek. Když jsem utekl – obojek mi dal ránu, která mě upozornila, že dělám nějakou špatnost.  

Zlaté časy svobody a volnosti pro mne skončily a začal opravdový psí život.  Je pravda, že kromě 

štěkání jsem uměl akorát dát pac a to je na rok a půl starého psa trochu málo. Správný výcvik si 

panička s páníčkem vzali opravdu k srdci.  Kdybych alespoň dostával pořádné povely, jako jsou, 

sněz buřta, nebo přines kuřátko, ale to bylo samé, sedni, lehni, k noze, podej, aport a podobně. Šlo 

mi to na nervy, občas jsem paničku schválně zlobil a neposlouchal. Nebylo mi to však nic platné. 

Speciálním způsobem štěkám na lidi, které znám, protože je rád vidím, jinak na cizího člověka za 

plotem.  Úplně jinak bafám na kočku, jinak si říkám o jídlo.  Dodnes, když chci paničce něco říct, 

tak ji tahám za ruku. 

Umím se také smát. Má panička tento smích miluje a já ji dokonce někdy přiběhnu s úsměvem 

vytáhnout z postele. Jsem zkrátka opravdovým členem rodiny a každému hafanovi bych přál mít 

takovou paničku a pána, jako mám já. 

 

„Tak ahoj lidi a já zas jdu vymýšlet nějaké psí rošťárny.“ 

 

Což takhle dát si… - Jitka S. 

 

Vývar na 100 způsobů 

 

Nejjednodušším a nejméně zdravým vývarem, je vývar z kostky. Myslím samozřejmě kostku 

bujónu. Pokud však už jej děláte, uvažte poměr vody a velikost kostky. Důležitou věcí si je uvařit si 

zvlášť nudle. Neboť nudle pouštějí „šlem“, který by vám ve vývaru zkazil chuť. Pokud vaříte vývar 

z masa dobrý trik je koupit si maso s kostí, maso využít na hlavní jídlo, kost s trochou masa 

odříznout a z toho pak dělat vývar. Dobrou ingrediencí vývaru je zelenina, ať už ze sáčku nebo 

čerstvá. Dalším obohacením je do vývaru postupně „vlít“ rozmíchané vejce a nechat zavařit. Pokud 

vaříte vývar čistě ze zeleniny, vždy bude slabší než vývar masový, do toho bych rozhodně přidala 

zeleninový bujón. 

 

Bramborové polévky na 100 způsobů 

 

U bramborových polévek jsou samozřejmě základem brambory a různé variace zeleniny obojí se 

očistí, nakrájí a vloží do vody. Opět použít můžete zeleninu čerstvou nebo sáčkovou. Vše se osolí a 

nechá provařit. Přidá se jíška (osmažená mouka) nebo závrtka (voda s moukou) a nesmíme 

zapomenout na majoránku. Bez té by bramboračka nebyla ani bramboračkou. Variantou na 

zpestření polévky je vlité vajíčko či houby. 

 

Gulášové polévky na 100 způsobů 

 

O receptu na gulášovou polévku jsme si povídali minule. Tak jen v rychlosti osmažená cibulka na 

oleji se sladkou paprikou se zaleje vodou a pak už je to na nás buříky, masíko, rybí maso, sója, to 

vše může být jednou z variant polévky. Stejně tak se dají přidat fazole, houby, brambory. Zahustit 

jíškou nebo závrtkou. Zjemnit se dá gulášová smetanou, ale pozor! Rybí guláš v žádném případě 

smetanou ani mlékem nezjemňujeme. 

 

Trať č. 194 Č. Budějovice – Č. Krumlov – Nové Údolí – Zdeněk P. 

Dříve než pokročíme k popisu zajímavostí této trati, popíšeme si, jaká vozidla zde jezdí: 

Jedná se o motorový vůz řady 842 a přípojný vůz řady Bdtn 
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poté motorové vozidlo řady 814 „regionova“ 

 
dále motorová lokomotiva řady 754, služební vůz řady BDs a osobní vůz 2. tř. BDmteeo  

 
a v neposlední řady motorový vůz „810“ 

 
První ze zajímavostí je zřícenina hradu Dívčí Kámen, kam je se možné dostat ze zastávek Třísov, 

Vrábče, Holubov. Přitom vzdálenost k ní nepřesahuje 5km. Pro ty zdatnější je možné vylézt na 

vrchol Kletě (1083 m.n.m., výchozí místo Holubov, Křemže, Zlatá Koruna, Český Krumlov) a 

celkový výstup obnáší překonat převýšení v řádu 700m. Kdo chce, může spojit návštěvu Dívčího 

Kamene a Kletě v jeden výlet. Na samotném vrcholu je možné navštívit planetárium. Vlakem je 

možné dojet do města Českého Krumlova zapsaném v seznamu UNESCO (státní zámek a hrad, 

důlní vláček). Zde je možno nalodit se na raft a dojet po Vltavě do Boršova nad Vltavou.  

Samotná trať pak vede kolem Lipenské přehrady (výstupní místo Horní Planá), kde je možné si 

zaplavat, v zimě pak zabruslit. Nesmíme opomenout, že z Nového Údolí (konečná stanice tratě) je 

možné vylézt na Třístoličník (1302 m.n.m.), dále na nejvyšší bod Šumavy na české straně – Plechý 

(1378 m.n.m.), sejít k Plešnému jezeru a dojít do Nové Pece na vlak.  

 

Vinnetuovi bratři a sestry (Aneb války mezi Evropany a indiány) – Zdeněk S. 

Válka s kmenem Yamasee 

Válka s kmenem Yamasee proběhla v letech 1715-1717 v Jižní 

Karolíně. Na jedné straně stáli britští kolonisté a na druhé 

množství kmenů a skupin (Muscogee, Cherokee, Chickasaw, 

Catawba, Apalachee, Apalachicola, Yuchi, Savannah River 

Shawnee, Congaree, Waxhaw, Pee Dee, Cape Fear, Cheraw) v 

čele s kmenem Yamasee. Indiáni zničili mnoho osad a pobili 

stovky kolonistů. V roce 1716 se na stranu Britů přidali 

Čerokíové a rok nato byl uzavřen křehký mír. Jednalo se o jednu z 

nejkrvavějších indiánských válek vůbec, která připravila Jižní 

Karolínu o 7 % populace a vážně tuto kolonii oslabila. 

  

Dummerova válka 

Tento konflikt nazývaný též "válka otce Ralea" proběhl v letech 

1722-1725 v severní Nové Anglii a Novém Skotsku. Na jedné 

straně stáli britští osadníci z Maine a na druhé straně indiánští spojenci Nové Francie sdružení v 

konfederaci Wabanaki. Válku způsobilo pronikání britských osadníků na severovýchod, kterému se 

snažili zabránit místní Indiáni spolu s francouzskými misionáři. Zatímco v Maine získali Britové 

jednoznačnou převahu a upevnili své pozice, v Novém Skotsku si domorodci načas podrželi svou 

nezávislost a svou zem. 

 

Válka krále Jiřího 

Americké dějství válek o rakouské dědictví nese jméno britského krále a trvalo v letech 1744-1748. 

Indiáni se opět aktivně účastnili především nájezdů na britské osady. Nejznámějším z těchto útoků 

se stalo napadení Saratogy v listopadu 1744. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Válka_s_kmenem_Yamasee&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1715
http://cs.wikipedia.org/wiki/1717
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Karolína
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Karolína
http://cs.wikipedia.org/wiki/Čerokíové
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dummerova_válka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1722
http://cs.wikipedia.org/wiki/1725
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nové_Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Misionář
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Válka_krále_Jiřího&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Války_o_rakouské_dědictví
http://cs.wikipedia.org/wiki/1744
http://cs.wikipedia.org/wiki/1748
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Saratoga&action=edit&redlink=1
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Válka otce Le Loutrea 

Tento konflikt přímo předcházel francouzsko-indiánské válce. Vypukl v roce 1749 a odehrával se v 

oblasti Akádie (Nový Brunšvik a Nové Skotsko). Zúčastnili se ho Indiáni kmenů Mikmak a 

Maliseet a francouzští Akaďané, kteří se pokusili zabránit pronikání Britů do této oblasti. Britům se 

přesto podařilo vztyčit několik pevností a roku 1755 vyhnat většinu Francouzů z Akádie. 

 

Francouzsko-indiánská válka 

Sedmiletá válka začala v Americe téměř o dva roky dříve než v Evropě, ale trvala zde jen do roku 

1760. Na rozdíl od předchozích konfliktů měla francouzsko-indiánská válka naprosto zásadní 

význam pro další směřování historického vývoje kontinentu. Do soupeření Velké Británie a Francie 

se znovu přimíchalo množství indiánských kmenů, a i když zpočátku hrály významnou úlohu, jejich 

účast postupně ztratila na důležitosti. Hlavní bitvy byly vybojovány klasickými evropskými 

bojovými postupy čili poměrně rozsáhlými přímými střety pravidelných armád. Ztrátou Quebecu a 

Montrealu přišla Francie natrvalo o svá území v Kanadě. Mnozí Indiáni ztratili zásadního spojence 

proti britskoamerické rozpínavosti. 

 

Schizofrenie – Zdeněk P. 

zdroj: Základní informace o schizofrenii, Janssen-Cilag 

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které mění vztah nemocného ke skutečnosti a  

ovlivňuje jeho chování. Schizofrenie zhoršuje schopnost nemocných účastnit se plnohodnotně 

aktivit v běžném životě, narušuje jejich výkon v práci, ovlivňuje jejich vztahy s okolím. 

Schizofrenie postihuje přibližně 1-1,5% populace. Pravděpodobnost vzniku onemocnění je stejná u 

mužů jako u žen. Nejčastěji vzplane v dospívání a časné dospělosti – u mužů většinou dříve (mezi 

15. - 25. rokem) než u žen (20. - 30. rokem). Je to období života, kdy je člověk vystaven řadě 

nových životních požadavků – osamostatňuje se, zahajuje studium, nastupuje do zaměstnání, 

vytváří si partnerské vztahy. 

Dosud nebyla objevena jednoznačná příčina vzniku onemocnění.  Určitou zranitelnost ke vzniku 

nemoci může člověk získat dědičně – pokud jeden z rodičů trpí schizofrenií, je pravděpodobnost 

10%, že bude onemocněním trpět potomek, při přítomnosti nemoci u obou rodičů se 

pravděpodobnost zvyšuje na 40%. Roli při rozvoji onemocnění mohou hrát i traumatické životní 

události, kterými člověk v průběhu vývoje projde (např. porucha komunikace v rodině). V poslední 

době se potvrzuje, že na vznik schizofrenie má velký vliv také dlouhodobé užívání marihuany a 

jiných drog. 

Bylo prokázáno, že v mozku nemocných je přítomno nerovnoměrné rozložení chemických látek, 

které pomáhají přenášet informaci mezi mozkovými buňkami. Pro rozvoj psychózy jde zejména o 

látky dopamin a serotonin, jejichž množství je možné ovlivnit užíváním léků. 

 A jaké jsou druhy schizofrenie a její prevence? 

Paranoidní schizofrenie 

Prevence spočívá v konzumaci jódu, omezení stresu v rodině i v zaměstnání/škole a dostatek 

spánku (normální zdravý dospělý člověk spí 6-9 hodin denně). 

Katatonní schizofrenie 

Prevence všech schizofrenií je konzumace jódu, omezení nebo vyhnutí se stresu a dostatek spánku. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Válka_otce_Le_Loutrea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsko-indiánská_válka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1749
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akádie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nový_Brunšvik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nové_Skotsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikmakové&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maliseeti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britové
http://cs.wikipedia.org/wiki/1755
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmiletá_válka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/1760
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsko-indiánská_válka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Québec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada


16 

 

Hebefrenní schizofrenie 

Prevence hebefrenní schizofrenie a ostatně všech schizofrenií: konzumace dostatku jódu, je 

důležité také nemít nadmíru stresu a dostatečně spát (dospělý zdravý člověk alespoň 6-9 hodin 

denně). 

Simplexní schizofrenie 

Prevence stejně jako u ostatních schizofrenií-konzumace jódu, omezit stres a dostatek spánku. 

 

Slavní nemocní: Vladimír Iljič Lenin – Jitka S. 

První vážné zdravotní potíže postihly ruského revolucionáře a zakladatele Sovětského svazu 

Vladimíra Iljiče Lenina v zimě 1920 až 1921. Údajně ho sužovaly úporné bolesti hlavy a 

neurasténie, jež mu znemožňovaly pracovat a přemýšlet. Původně tyto příznaky připisoval jedné ze 

dvou kulek, které mu zůstaly v těle po atentátu z konce srpna 1918. Pozvaný německý chirurg 

profesor Klemperer mu je tedy vyňal z těla. Bolesti však pokračovaly a Lenin začal vadit jakýkoliv 

venkovní zvuk. V červenci 1921 musely být stěny jeho bytu v moskevském Kremlu zvukotěsně 

upraveny a podlahy nesměly vrzat. 

Dne 26. května 1922, pouhý měsíc po zvolení Stalina generálním tajemníkem bolševické strany, 

postihl Lenina první záchvat mozkové mrtvice. Jeho následkem mu ochrnula pravá polovina těla. 

Později se musel za pomoci své manželky Naděždy Krupské dokonce znovu učit psát. Špatně 

artikuloval, trpěl vážným selháváním paměti a nedokázal vypočítat ani ty nejjednodušší aritmetické 

příklady. První zprávy o Leninově onemocnění však zveřejnil sovětský tisk až 4. července 1922.  

Od té doby se stalo utajování skutečného zdravotního stavu představitelů sovětského státu 

pravidlem. 

Vedení bolševické strany se rozhodlo povolat na záchranu Leninova života lékaře z Německa, 

protože jak známo, Vladimír Iljič obdivoval všechno německé. Začátkem léta byl vůdce revoluce ve 

velké depresi a vážně uvažoval, že zanechá politiky a bude pěstovat žampióny a chovat králíky. 

Ještě 10. října ošetřující lékaři zaznamenali, že nervy jejich pacienta jsou nemocí natolik otřeseny, 

že má neustále pláč na krajíčku.  Ale tři týdny na to už Lenin promluvil na zasedání výkonného 

výboru sovětu. Mluvil hlasitě, souvisle a ani jednou se nepřeřekl.  

Koncem listopadu však při chůzi po kremelské chodbě pocítil prudkou křeč v noze a upadl. Lékaři 

mu okamžitě nařídili klid na lůžku. 16. prosince 1922 postihl Lenina druhý záchvat mrtvice. 

Zdravotní stav sovětského předáka se prudce zhoršil a byl spojen s dočasným výpadkem paměti. 

Vedení bolševické strany přijalo na žádost lékařů Stalinův návrh, aby byl „Vladimír Iljič izolován, 

pokud jde o osobní vztahy a korespondenci“. 

V noci z 6. na 7. března 1923 dostal Lenina další záchvat a opětovně ztratil schopnost mluvit. 

Později se mu sice přechodně ulevilo, ale 10. března měl ještě silnější záchvat, znovu mu ochrnula 

pravá polovina těla a nemohl ani číst a mluvit. Následující den ho prohlédl doktor Koževnikov a 

konstatoval: „Pacient je bledý a sinalý… Stále se pokoušel něco říci, ale z úst mu vycházely jen 

nespojité zvuky…Většinou nerozuměl tomu, co mu bylo řečeno…“ 

Dne 15. května byl Lenin převezen z kremelského bytu do sanatoria pro funkcionáře v Gorkách u 

Moskvy. Do auta ho přenášeli v nosítkách. Nešťastný bolševický vůdce se prý usmíval „nic 

nechápajícím úsměvem idiota“. Od té doby se jeho zdravotní stav už nezlepšil. Podle vzpomínek 

Krupské byl prý v druhé polovině roku 1923 schopen sám o holi přešourat pokoj. Profesor Kramer 

ve svých lékařských záznamech uvedl, že byl „v listopadu a ještě více v prosinci s to vyslovit 

několik slov, aniž mu kdokoliv napovídal…“ Večer  20. ledna 1924 dostal nový záchvat mrtvice a 

den na to v necelých čtyřiapadesáti letech zemřel. 

Podle oficiální zprávy, kterou podepsalo šest ošetřujících lékařů a lidový komisař zdravotnictví 

Semaško byla příčinou Leninovy smrti nevyléčitelné cévní choroba. Provedená pitva prokázala 

„dalekosáhle rozvinutou sklerózu celého cévního systému s obzvláště závažnými změnami 

mozkových tepen, které vykazovaly vysoký stupeň zkornatění…“. 



17 

 

Ruský historik Dmitrij Volkogonov soudí, že bolševický vůdce zemřel z řady příčin, z nichž 

nejdůležitější byla zděděná ateroskleróza. V této souvislosti připomíná předčasnou smrt v důsledku 

cévního onemocnění Leninova otce, dvou sester a bratra Dmitrije. Zároveň popírá, že by zemřel na 

následky syfilidy, jak se občas traduje. 

 

Co jste chtěli vědět o bramborách – Jitka S. 

Koncem 16. a počátkem 17. století se šířily po Evropě jako 

léčivá plodina nebo vzácná rostlina pěstovaná pro okrasu 

zahrad. Prokazatelně poprvé byly podzemní hlízy uvařeny roku 

1616 na hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. V 

ostatních evropských zemích se pěstování brambor jako polní 

plodiny daří prosadit až v průběhu 18. století. 

K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. V roce 1632 

se objevují jako pochoutka na stole jihočeského velmože Viléma 

Slavaty. 

Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor teprve v hladových letech 1771 až 1772 za Marie 

Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. Na počátku 19. století byly 

vypěstovány první české odrůdy. 

Odrůdy 

Do devadesátých let minulého století se u nás pěstovalo kolem 40 odrůd brambor. Ke konzumním 

účelům se jich využívalo kolem 30. Vždy existovala jedna nosná odrůda, která na trhu s přehledem 

dominovala, například Krasava, Radka, Karin. Dovoz zahraničních brambor, vyjma sadbových, 

neexistoval. V posledních letech se situace podstatně změnila. 

V České Republice je ve státní odrůdové knize zapsáno 161 odrůd brambor (stav roku 2008). Jedná 

se o 34 odrůd velmi raných, 51 odrůd raných, 49 odrůd poloraných a 27 odrůd polopozdních až 

pozdních. Z těchto odrůd registrovaných v ČR je nejvíce zastoupeno německých odrůd (66), 

českých (49) a holandských (42), zbytek tvoří dvě odrůdy z Francie a dvě z Rakouska. Členství v 

EU nám ale přineslo možnost pěstovat odrůdy zapsané v tzv. Společném katalogu odrůd druhů 

zemědělských rostlin, kterých je bezmála 1200. V praxi to znamená, že se na našich polích v roce 

2008 pěstovalo 223 odrůd. Proč takové množství a jaký je mezi odrůdami vlastně rozdíl? 

Obecná definice odrůdy říká, že se jedná o skupiny organizmů, které v rámci rostlinného druhu 

tvoří vyhraněnou skupinu v mezích dané biologické proměnlivosti. 

Rozdílné vlastnosti odrůd využívají zejména pěstitelé a zpracovatelé. Máme na mysli především 

rozdíly mezi morfologickými, fyziologickými, cytologickými, chemickými a hospodářskými znaky. 

Spotřebitelé se budou orientovat hlavně podle varného typu a podle délky vegetační doby. 

Zahrádkáři ještě přidají výnosové znaky a odolnost proti chorobám a škůdcům. 

 

Tip na výlet: Terezino údolí – Jitka S. 
Jihozápadně od města Nové Hrady, v údolí řeky Stropnice, se rozkládá malebné Terezino údolí 

zahrnující komplex bývalého krajinářského parku z druhé poloviny 18. století. Najdete zde celou 

řadu zajímavých objektů, jimž dominuje středověká tvrz Cuknštejn, jsou zde vysázeny exotické 

dřeviny a množství umělých nádrží. 

Do parku vstoupíte branou z roku 1797, která nahradila dřívější vstup ze středu obce. Můžete se 

vydat na obhlídku Švýcarského domu, pod nímž se rozprostírá nádherný pohled na panorama 

Nových Hradů. V objektu někdejších Václavových lázní, nejstarší stavbou v údolí, vznikl penzion s 

příjemnou lázeňskou restaurací. Při návštěvě parku byste však neměli vynechat zdejší uměle 
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vytvořený vodopád. Napájí ho pomocí náhonu se stavidly samotná říčka Stropnice. 

Vydáte-li se po zdejší naučné stezce, čeká vás přibližně hodinový výlet se 14 zastávkami na 5 km 

trase. Dozvíte se zajímavosti ze zdejší přírody a historie, přičemž celou dobu procházíte po 

upravených cestách. Jde tedy o příjemný odpolední výlet, který by měl zvládnout každý. 

Terezino, Terezčino případně Terčino údolí, jak se toto místo rovněž nazývá, patří se svými 140 ha k 

větším parkům u nás. Vybudovala ho hraběnka Terezie Buquoyová v roce 1756, přičemž počátkem 

19. století byl romanticky upraven. 

 

Na zamyšlení – Jitka S. 

Naše doba nám přinesla velké výdobytky. Vstoupili jsme do věku komunikace. Nikdy dříve nemělo 

lidstvo takové možnosti. A přesto, uprostřed všech těch vynálezů a nových možností vyrůstají vyšší 

a hůře překonatelné zdi mezi lidmi. Kolikrát slyšíme rodiče, jak si stěžují na své děti sedící celé 

hodiny u počítače, odděleny od zbytku rodiny. Kdo myslíte, že má na jejich výchovu největší vliv – 

otec, matka nebo počítač? 

Zadruhé, věk technologie nám začíná předkládat účet, který se více než na našem kontě odráží ve 

ztrátě vyrovnanosti a klidu. Každý nový vynález nám má údajně šetřit čas, který je dnes největším 

majetkem – pokud ho máte. Ale když se podíváme na Hong-Kong či Singapur, bašty 

nejpokrokovější technologie a hospodářské síly, uvidíte, že i tam svítí světla kanceláří dlouho do 

noci. Už nezáleží na každém dni, ale na každé vteřině, protože nepatrné zpoždění může znamenat 

bankrot. 

Zatřetí, lékařská věda nám přinesla nesmírné zdokonalení prostředků k zachování života a zdraví. A 

přesto zlepšení životní úrovně s sebou přineslo zhoršení chápání podstaty života a vzájemného 

porozumění. 

C. S. Lewis jednou psal o podobnosti mezi technologií a magií: „Dávní lidé si kladli otázku, jak 

formovat duši, aby vyhovovala realitě a odpověď nacházeli v ctnostech a moudrosti. Moderní lidé 

současnosti se ptají, jak změnit realitu, aby vyhovovala našim vášním a touhám.“  

Komunikace, technologie, pokroky v medicíně a sexuální svoboda – to vše nás ještě více spoutává a 

naši kulturu to činí stále povrchnější. Nářek osamělosti se ozývá z miliónů srdcí. Proč trpíme 

takovou prázdnotou? 

Dějiny dvacátého století jsou z velké části zaplňováním této prázdnoty. Jedním z největších 

experimentů tohoto století byl pokus vybudovat lidskou civilizaci bez Boha. Vykořenit z lidstva 

víru, protože se předpokládalo, že ve světě bez Boha se lidem povede lépe. Přední myslitelé doufali, 

že křesťanství mohou nahradit světské ideologie, které už člověka nebudou omezovat žádnými 

náboženskými zásadami. Boha jsme tedy vytěsnali ze svých životů a spolu s Ním i celý morální 

výklad lidského života. Tím jsme získali svět bez cíle a bez smyslu. 

Obklopujeme se krásami a prožitky všeho druhu, abychom alespoň na chvíli zapomněli, že jsme 

smrtelní. Možná právě proto, se lidská touha po pocitech stala jejich cílem. A tak se honíme za 

spoustou věcí, které nám samy o sobě smysl života nenabízejí, ale alespoň na chvilku zaplní tu 

strašnou prázdnotu, která začne zžírat každého, kdo, ať už z přesycenosti nebo zvědavosti, začne 

trochu přemýšlet nad smyslem života. 

Ztráta smyslu života kupodivu nepřichází s vyčerpáním z bolesti, ale s únavou z rozkoší. Taková je 

pravda. Už král Šalamoun o tom věděl své. Na jeden den se u Šalamounova dvora spotřebovalo 10 

kusů krmného hovězího dobytka a 20 kusů dobytka z pastvy, 100 kusů ovcí a koz, kromě jelenů, 

gazel, antilop a vykrmené drůbeže. Šalamoun měl také ustájeno 40 tisíc koní pro svou vozbu a 12 

tisíc koní jezdeckých. Kromě toho všeho měl tisíc žen! Když Šalamounův dvůr navštívila proslulá 

královna ze Sáby, žasla nad tou nádherou: 

„Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalamounovu moudrost a dům, který vybudoval, i jídlo na 

jeho stole, zasedání jeho hodnostářů, pohotovost jeho služebnictva a jejich oděvy, zůstala bez 
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dechu.“ 

Tento král byl odborníkem na radovánky. A tady jsou některé z jeho neochvějných a konečných 

závěrů, ke kterým došel: 

„Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je 

pomíjivost! Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem domy, vysázel vinice, založil zahrady a sady 

a v nich vysázel kdejaké ovocné stromoví, zřídil jsem i vodní nádrže pro zavlažování lesních 

porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem doma narozenou čeleď. Stád skotu a bravu 

jsem měl více než kdo jiný. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral vlastnictví králů a 

krajin. V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost. I 

pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno 

je to pomíjivost a honba za větrem; a žádný užitek z toho není.“ (Bible, Starý Zákon, kniha Kazatel 

2, 1 – 11) 

Tak toto jsou vlastní slova moudrého krále. Šalamoun nežil jen ve světě smyslnosti. Byl také 

geniálním umělcem. 

Ke stejnému závěru došel i Jak Higgins, který to vyjádřil takto: „Škoda, že mi tenkrát nikdo neřekl, 

že až se dostanu na vrchol, tak tam nebude NIC.“ 

Tuto myšlenku podpořil i psycholog Frank Minirth těmito slovy: „Do mé ordinace přicházejí 

podnikatelé, kteří jsou milionáři a říkají, že mají domy, jachty, pozemky, hezké a zdravé děti, 

krásnou milenku, nepodezřívavou manželku, zabezpečení po všech stránkách – a sebevražedné 

sklony. Mají vše, co tento svět může nabídnout, kromě jediné věci – vnitřního pokoje a radosti.“ 

Básník Stěpan Ščipačov to krásně vyjádřil, když napsal: 

Vím, že až přijde smrt, nevyhnu se jí. Dvě data dají mi pod fotografii. Znaménko, jedna čárečka 

těsná, na pár milimetrů celý můj život stěsná. 

Vědomí konečnosti a křehkosti života dřímá v každém člověku. Jak se s tím vypořádáme je jenom 

na nás. Lidé v dřívějších dobách v tom měli většinou jasno, ale my nemůžeme mít – jsme přeci tak 

moderní! Nám nezbývá nic jiného, než čekat na okamžik smrti, a pak se uvidí, co dál. Raději na to 

ani nemyslet, co když přece jen bude něco i potom. A tak se bavíme a odreagováváme a hlavně – 

nemyslíme. Hledáme a nenacházíme. Opatrně se ptáme, ale jen do té míry, abychom nedostali 

žádné odpovědi. Říkáme, že toužíme po jistotách, a přitom raději žijeme v nejistotě. Vlastně 

hrajeme takovou hru na schovávanou se sebou samými, ve které riskujeme, že vyhrajeme. 

Všude kolem nás umírají lidé – naši nejbližší, přátelé. Každý den nás televize bombarduje zprávami 

o nejrůznějších katastrofách, při kterých lidé odcházejí po stovkách, tisících, desetitisících. Včera tu 

byli, dnes ne. My se na to díváme, čteme o tom a za pár minut už si na to ani nevzpomeneme. Náš 

mozek to nebere, odmítá to. Tyto tragické scénáře rychle překryje něčím jiným. Jsme velmi 

zaneprázdnění lidé a nemáme čas přemýšlet o takových věcech, a pokud ho náhodou máme, tak si 

užíváme. Vždyť k čemu je život? Přeci, abychom si ho užili, ne? 

Tam, kde jsou neřízené rozkoše požívány nadmíru, tam je o to více zapotřebí najít odpovědi na 

otázky smyslu života. Jinak se život řítí do prázdnoty. 

 

Ukázka z knihy, Assouline Pierre, Dvojí život – Jitka S 

Sotva vnikl do podzemí, jako by měl kolem sebe ochrannou bublinu. Tam, kde se obvykle tolik 

jiných dusí, najednou volně dýchal, až by se mohlo zdát, že trpí klaustrofobií jen pod širým nebem. 

V přízemí už dostával závrať. Nic mu nedávalo takový pocit jistoty jako únik před denním světlem. 

V útrobách města se mu dařilo lépe než kdekoli jinde. Ne proto, že byl mimo dosah světa, ale z 

dohledu. Uniknout pohledům, vyhnout se soudům, utéct od lidí, to pro něj chvílemi znamenalo víc, 

než v všechno ostatní. 

V okamžiku, kdy měl projít kolem strážní budky parkoviště, zrychlil krok, upřel zrak před sebe a 
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nasadil rázné tempo jako při průchodu celnicí. Tady může mít nerozhodnost osudné následky. 

Ničímu pátravému pohledu neunikne. K prozrazení stačí jediný podezřelý náznak, zavolají na vás, a 

už v tom jedete. 

Hlídač nestačil zareagovat. Otupělý rutinní ostrahou televizními kamerami mohl jen otočit hlavu a 

zvednout se ze židle. O siluetu se zajímal, až když byla daleko a splynula s pološerem. Všechno 

proběhlo tak nenápadně. 

Třetí podlaží suterénu. Místo vypadalo opuštěně. Kdo by taky mohl mít naléhavou potřebu pouštět 

se do útrob města uprostřed odpoledne? 

Stěny zdobily graffiti, jedny podivnější než druhé. Bylo zcela zřejmé, že freskař měl slabost pro 

zaoblené poprsí a měkké otvory. Jeho postavy tvořily jen prsy a pysky. Slabé osvětlení 

zdůrazňovalo jejich místy zrůdný ráz. Sarabanda přecházela v bakchanálii. Reproduktory jiného 

věku vyluzovaly zvuky, jejichž spojení mělo představovat klavírní sonátu. Byla to taková směsice, 

že by dalo námahu někam ji s určitostí zařadit. Ať už ji složil kdokoli, přežíval navzdory vší té 

potupě, což svědčilo o jeho odolnosti, když už musel snášet takový nápor ve výtazích a 

supermarketech. 

Jedna kresba ho zaujala natolik, že se kvůli ní odchýlil z cesty. Přiblížil se těsně k ní, hřbetem ruky 

pohladil hrbolatou zeď, na okamžik k ní přitiskl ušní boltec a pak s lehkým úsměvem na rtech 

pokračoval dál. Až by se mohlo zdát, že právě tajně zachytil hukot světa, a to mu stačí ke štěstí.  

32, 34, 36... Držet se žlutých značek na zemi. Vlevo vzadu, za třetím sloupem, tam to je. Stranou ve 

světelném kruhu parkovalo šedé auto. Bez váhání se do něho vrhl dveřmi pro spolucestujícího. 

Seděla klidně za volantem a čekala na něho. Jejich ústa se setkala v průsečíku obou sedadel podle 

rituálu, zavedeného tichou dohodou od chvíle, kdy vstoupili do ilegality. Ale během dvou let se ho 

naučili, když na to přišlo, lehce obejít, aby vášeň nikdy nenahlodal zvyk. 

Vyměnili si polibek, dlouhý a tak vynalézavý, že mohl sám o sobě vytvořit inventář všeho 

poetického a prozaického, k čemu může dojít mezi dvěma bytostmi, ovládanými jejich jediným 

pudem, od lehounkého dotyku po kousnutí, od něhy po krutost. Do toho stisku se vpisovaly 

všechny podoby lásky - pamatoval si ty, které mu předcházely. Jedli se, pili a hltali. Když se jejich 

rty konečně od sebe odtrhly, byli už jen jeden a týž dech. 

Předběhla ho a ještě dřív, než stačil vyslovit první slovo, si položila prst na ústa a se spikleneckým 

úsměvem ho vytáhla ven z auta. Když nehlučně zaklapli dveře a ušli po špičkách několik kroků, 

jako by se pro ně krajní diskrétnost stala další přirozeností, vzala ho za ruku a přiměla ho, aby ji 

následoval do jednoho z mála ještě prázdných stání. Podle zápalu, s jakým to dělala, pochopil, že 

tentokrát se pro jednou ujme řízení operací ona, alespoň zpočátku určitě. V tu chvíli ho ovládl 

nevýslovný pocit, sladká rozkoš, že se nechává vést a svést tou, která s ním bude zacházet jako s 

nějakým předmětem. Odevzdal se něžnému tlaku jejích prstů a stal se už jen tělem bez duše. 

Místo bylo vlhké a šedivé. Chybělo málo, a působilo by odporně. Takhle odpuzovalo právě jen 

tolik, aby posílilo jejich vzrušení. Některá parkoviště mohou být stejně vykřičená jako hotely. 

Paprsek světla, vycházející z jednoho ze stropních svítidel hlavní dráhy, vytvářel na zdi u vjezdu do 

boxu úhlopříčku. Stáhnout těžkou železnou roletu nepřipadalo v úvahu, octli by se v pasti. Opřela se 

zády o zeď, přesně v bodě, kde zář stropní lampy právě odumřela, aby se dalo včas zareagovat v 

případě, že by někdo přišel. Ještě dřív, než ji mohl obejmout, mu s oním vzdušným půvabem, který 

je vlastní jen tanečnicím, vklouzla do náruče tak, že se k němu stočila zády, opřela si dlaně o stěnu 

kousek nad hlavou, vypjala prsa, a on si mezitím klekal. 

Za tolik měsíců, co se navzájem zkoumali, neuniklo jediné zrnko jejich kůže laskání špičkou 

jazyka. Jejich těla se proměnila v kontinenty. Investovali z nich všechna jejich ohbí a ohyby, dutiny 

a záhyby od severu k jihu a od východu k západu. Sebemenší rýha nesla otisk vzpomínky. Jejich 

opravdovou identitu udávalo tělo. Poznávali se podle vůně, nacházeli se po čichu. Všechno mělo 

příznakovou hodnotu. Pot, slina, krev. Někdy směska, někdy mléko a slzy. Světlice vystřelené do 

tmy pro ty, kdo je dokáží vidět, neviditelná poselství pro ty, kdo je nikdy nedokážou přečíst. I když 

už tělní moky neměly žádná tajemství, mechanika tekutin si zachovávala tajuplnost. Ale od doby, 

kdy si vyprávěli své sny, zacházela vzájemná impregnace ještě mnohem dál. Dokud člověk důvěrně 

nezná tajné kouty duše toho druhého, nic o něm neví. Jako kdyby do něho nikdy nepronikl. 
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Naše tvorba 

Literární koutek - Zdeněk S. 

Rozloučení 

 

Odešel můj přítel nejlepší, 

mému srdci nejbližší a nejdražší 

odešla jeho duše do nebe 

Ach, jak těžké je žít bez tebe 

mé oči slzy roní, 

již tu s námi není 

Ať jeho duše nalezne spasení 

a nemá na onom světě soužení 

sbohem můj příteli, 

jehož jsme navždy ztratili 
 
 

Láskyplný 
Chodím po světě, lásku rozdávám 

pomocnou ruku lidem podávám 

každému kousek svého srdce dám 

dobrý pocit přitom mám 

těm, co mě od svého prahu vyhání 

kdopak je potom zachrání 

ti co mě přijmou do srdce svého 

dostanou kus daru velikého 

mými posly se stanou 

za jeden provaz táhnou 
 
 

Z lásky 
Jsi mojí rozkvetlou zahradou, 

v níž růže nádherné jsou 

růže, které mému oku lahodí 

roste tam také červené jahodí 

roste tam i další kvítí 

Mám s tebou nádherné žití 
 

 

Změna 
Přicházíš po špičkách 

v nádherných střevíčkách 

máš pružné tělo laní 

platíš za ně krutou daní 

jíš drobty ze stolu 

kila jdou dolů 

muší váha, křehké tělo 

co se s tebou jenom stalo 

jsi kost a kůže 

nikdo už ti nepomůže 
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Jak žít-no přeci vylepšit životní styl! – Jarka M. 

Čím začít-Já osobně bych se zamyslela a začala u stravy, pohybu, sebe sama. 

Tedy každý podle svých možností, s tím, být každý den lepší. 

Zpříjemňovat život sobě, ale také lidem ve svém okolí. 

Ze svého života a svých zkušeností musím říct, že se člověk musí přizpůsobit, neboli sžít se 

s okolím tak, aby všichni alespoň průměrně byli spokojeni, ale třeba chvalitebně nebo ještě lépe 

výborně. 

Každý by se měl zamyslet sám nad, protože asi každý tuší, kde má své slabiny a kde silné stránky 

svého bytí. 

Dnešní doba lidem středního věku nabízí možnost naslouchat nejen mladší generaci (nemyslím tím  

teenagery), ale i starší generaci. Mladší generace Vás překvapí novými věcmi a starší generace Vám 

předá zkušenosti a moudra. 

Proto se názorům okolí nebraňte. 

Člověk se nemá bát, má se žít naplno, užívat každou chvilku, každý okamžik. 

Nejsme tu na světě tak dlouho, proto bychom si neměli škodit, ale pomáhat navzájem. 

Samozřejmě každý má svou 13. komnatu! 

Ne každý dokáže o ní mluvit. 

Lidé se musí fyzicky i psychicky otužovat. 

Po pravdě člověk se učí každý den, dny přeci nejsou stejné. 

Stereotyp se dnes nenosí. 

Nejprve se člověk narodí, studuje, pak kariéra či výchova dětí. Lidé stárnou, než se nadějou, jsou 

babičkou, dědečkem a 

stáří je tu. 

Proto lidičky nezoufejte, mějte se rádi a hlavně žijte. 

Nezapomínejte, že každý jsme originál. 

Života koření je smích. 

A také důležité, rovný rovného si hledá 

 

Jak přežít dětskou pubertu – Jarka M. 

Asi takto-není to žádná procházka růžovým sadem. 

Co můžete-nic.Musí se to vydržet. 

Na denním pořádku je držkování, prosazování svého rozumu, (teenageři zkouší, co vydržíte). 

Z pozice matky bych jim dala první  - poslední, ale to by člověk přišel na buben. 

Ale ne vždy tomu tak je. 

Mé ratolesti mě neustále kritizují. 

Kolikrát si říkám, kdo je vlastně koho máma. 

Má maminka byla hospitalizovaná s úrazem. 

Mé děti se mnou soucítily. Koupily mi červené srdíčko, uprostřed s knoflíčkem pro štěstí. 

Celé okolí stálo při mně. 

Ani nevím, jestli jsem si takovou oporu zasloužila. 

Ale obraťme list – dnes například čekám na starší dceru. 

Schválně, jestli uhodnete, kolik mám v peněžence před útratou?  333Kč- to je legrace, co? 

Tak to se mi stalo poprvé. 

Jistě znáte říkadlo tři sta třicet stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet stříbrných střech. 

Vidíte, logopedka by to mohla použít. 

Když mé děti byly malé, tedy ta starší Markétka, ta starší neuměla říkat r. 

Paní logopedka předříkávala  l-r,l-r,l-r. 

Tak jsme to doma zkoušely, až tam to r naskočilo. 

Napodruhé jsme byly pochváleny. 

To jsou takové radosti z dětí v životě. Ta mladší Martinka mluvila pozdě, 

měli jsme starost, aby mluvila vůbec. 
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Dneska jsou to slečny, které ví, co chtějí. 

Jsem na ně pyšná. 

Myslím, že měly dobrý základ. 

Mnoho pohybu v přírodě, a těch výletů. 

Hluboká nad Vltavou, Helfenburg, Kratochvíle, Rabí, Velhartice, Hoštice-Šumava. 

Každý víkend, co sobota, či neděle to výlet. 

Nepočítám Kleť, Kluka, anebo Kraví horu. 

Neříkám, že nebyly nemocné, to zase ne. 

Neštovice si odbyly společně, když Markétka chodila do školky a Martince byl jeden rok. Akorát 

měly smůlu, promarodily to v létě. 

Momentálně mají prázdniny a odpočívají, nikoli pozitivně, ale aktivně. 

Milují četbu, plavání, potápění (ta mladší). 

Momentálně obdivují krásy našeho hlavního města Prahy. 

Prostě je zbožňuju, i když mě někdy štvou. 

 

Zlaté české ručičky 
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