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Novinky 

 

- Proběhla návštěva německých hostů z Plattlingu, můţete si o ní přečíst v článku od 

dvou Zdeňků 

 

-  V době uzávěrky časopisu proběhne Týden duševního šílenství na téma: „Jak 

s rozumem v koncích“ spolu vyhodnocením soutěţe „Brouk v hlavě“, o kterých se 

dozvíte v příštím čísle 

 

- Paní Slávka P. jiţ není mezi námi, ale ještě neţ odešla, zásobila Fokusoviny články 

o pěstování orchidejí na rok dopředu, takţe vzkaz tam nahoru: „Díky Vám, Slávko.“ 

 

Akce 

 

ZOO 10. 7. – dva příspěvky 

 

Pavla M. 

 

Na Hlubokou nad/Vltavou jsme jeli z autobusového 

nádraţí z Č. B., kde jsme se sešli v hojném počtu. 

Také jelo pár lidí z Krumlova, kteří doplnili náš 

počet. Na Hlubokou jsme dorazili asi kolem půl 

jedenácté. Vystoupili jsme na zastávce lovecký 



zámeček a došli pěší cestičkou do ZOO. Počasí bylo zprvu pěkné a stačili jsme si zvířátka 

prohlídnout. Tentokrát byli vydry lenivější oproti lemurům, kteří poskakovali. Medvědi pěkně 

chroupali vlašské oříšky. Klokánci jedli listí a polehávali ve stínu. Papoušci tam byli různých 

barev a velikostí. ZOO se rozrůstá, staví se tam. V ZOO je také krásná restaurace, kde jsme si 

dali polední siestu, zatím co pršelo. A přitom jsme pozorovali pěkné akvárko s barevnými 

rybkami, které zdobilo restauraci. Příjemná relaxace. A pak po druhé hodině hupky dupky 

domů. Krásně strávený den  

 

Zapsáno podle Evy D. 

 

Dne 10. července se vydal Fokus na výlet do zoo. Byli jsme v dostatečném počtu lidí, tak 

jsem si připadali jako účastníci zájezdu. Z Českého Krumlova jsme se chystali vyjet v 9 hodin 

a rozmýšleli jsme se, jestli pojedeme Student Agency nebo normálním veteránem busem. 

Nakonec jsem jeli se Student Agency. Vnitřní vybavení autobusu na nás udělalo dojem. Přijeli 

jsme do Českých Budějovic, kde jsme sešli ostatními klienty a jeli jsme společně do zoo 

Hluboká.  Obdivovali jsme místní zvířata. Dávno pryč jsou doby, kdy zde bylo jen pár 

rezavých klecí. V současné době je tady mnoho nových pavilonů a je na co se dívat. 

 

Stromovka – 17.7. 

Jitka S. 

 

Sešli jsme u Kauflandu – já, Jiří H., Zdeněk S., Jana M. a Agáta. Sice nám to trvalo o něco 

déle, ale zvládli jsme to! Tahaly se mraky, ale jinak bylo teplo, tak jsme vyrazili směr rybník 

Bagr. Cestou jsem začala zdrţovat a při tom našla houby. Naše 

původně sportovní vycházka se okamţitě změnila na hledačku hub 

a houbiček (ale nebojte se, ţádná lysohlávka). Ale později jsme se 

vrátili ke sportu a vytáhli disk. Bohuţel vítr nás zlobil a tak jsme 

radši přesedlali na ringo, které tolik ve větru neutíká. Pak přišel déšť, 

natáhli jsme kapuce a mířili jsme k Oáze. Ţádná poušť se mezitím 

nekonala, ale tak se jmenuje místní hospůdka, která tam sídlí. Chvíli 

jsme stáli pod stromy a pozorovali, jak hezky prší. Vevnitř jsme si dali čajík a Jana svařák. 

Krb teplounce plápolal. Za chvíli byl teplý čajík v nás. Jiří H. nás tentokrát pozval. Asi 

z radosti, ţe bude mít konečně byt, dostal jej od města. 

 

Cyklovýlet – 31. 7. – Jitka S. 
 

Drandím si to se svým Zdeňkem na kole aţ před Fokus. Co se to tu dnes děje? Jedeme na 

kolech do Boršova. Ale nebojte, nejedeme sami. Kromě Agáty, která nás doprovází, jede další 

Zdeněk tentokrát L. a ještě dva Karlové. 

Smály jsme se cestou s Agátou, ţe bychom 

se nad tím měly asi zamyslet. Ale vraťme se 

na začátek. Ţhavíme kola a za chvíli 

společně vyráţíme na cyklostezku kolem 

Vltavy. Cestou tam vede můj Zdeněk 

a cestou zpět jeden z Karlů. Zdeněk nás 

nechá jet u Vltavy aţ do města a pak 

odbočuje k Malši, abychom se co nejdéle 

vyhnuli Lidické. Projedeme spolu s ním 

Roţnov a odbočíme na místní travnatou 

stezku, která spojuje Roţnov se zkratkou 



z Včelné na Plav. Samozřejmě se cestou posilujeme pitím, je horko a sluníčko svítí. Kousíček 

vedeme trávou a po zkratce přes Lidickou jen 

napříč a pak další zkratkou objíţdíme kopec na 

Včelnou a míříme přímo do Boršova. Cestou 

zuřivě fotím. Dojedeme aţ ke kempu, kde je 

hlavní pauza, a odkud se zas budeme vracet. 

Zamykáme kola a jdeme se projít ještě po 

červené k Cábům. V tábořišti zůstavají Karel J. 

a Zdeněk L. Kdyţ jsme se z krásné procházky 

vrátili, nemohli jsme hned jet. Jeden pán totiţ 

ztratil peněţenku a obvinil Zdeňka a Karla, 

kteří tam v tu dobu byli. Nakonec přijel druhý 

z pracovníků Pavel a počkal s pánem na policii. 

A my se vracíme, zpět cestu ukazuje Karel. Bohuţel nás vede po Lidické dolů do města. Tak 

se se Zdeňkem odpojujeme, ţe raděj projedeme Roţnovem. Potkáváme se u zeleniny a 

společně dojedeme zpět. 

 

Výlet na Lipno - Agáta Zajíčková     

Jednoho krásného srpnového dne, bylo to ve čtvrtek, stálo v programu, ţe se jede z Budějovic 

vlakem do Horní Plané na Lipno. Hlásili sice bouřky, ale aţ k večeru, tak jsem si sbalila 

plavky i deštník a ostatní potřeby a vyrazila jsem směle na nádraţí, kde jsme měli sraz. 

Nádraţí se poněkud proměnilo ve stavbu, ale odjeli jsme na minutu přesně. V Krumlově jsme 

radostně přivítali posledního člena výpravy a pomalu jsme se 

přibliţovali k cíli. V Horní Plané bylo krásně slunečno. Nikdo 

neměl chuť na extra porci procházky a tak jsme v klidu došli 

aţ na pláţ, uvelebili se na travičce a vyzkoušeli místní vodu. 

Byla pravda po bouřkách mírně zkalená a chladná, ale 

vzhledem k teplotě vzduchu pro nás představovala příjemné 

osvěţení.  Poobědvali jsme a protoţe se oběd poněkud 

protáhl, rozhodli jsme se, ţe zůstaneme ještě o dvě hodiny 

déle. Teplota vody mírně stoupla. Děti se rozdováděly a postavily spoustu hradů z písku. 

Dvakrát přijel parník a přivezl frontu na zmrzlinu. I nám chutnala. Nakonec ještě rychlá káva 

a šup do vlaku. Byli jsme opálení jako raci, ale spokojení. Těším se jiţ, jak si tam zajedeme 

v zimě na brusle.  

 

Borovany – Lenka P. a Jitka S. 

 

Do Borovan vyjíţdíme 7.8 autobusem. Zdeněk se jako jediný muţ si uţíval náhlého harému 

8 ţen. Ještě neţ si prohlédneme expozici kláštera, posilňujeme se na náměstí v restauraci. 

Během prohlídky se dozvídáme, ţe největší rozkvět zaţíval borovanský klášter v 18. stol. za 

probošta Arnošta Dubenského. Během svého 36 letého období se zaslouţil o stavbu 

škapulířové kaple, přestavbu presbytáře kláštera a o postavení barokní prelatury. Prelatuře se 

začalo říkat zámek. Má tříkřídlou dispozici ve tvaru písmene U a obepíná ji tzv. čestný dvůr. 

V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II. Majetek kláštera odkoupil Jan ze 

Swanzerberku. V západním křídle zámku býval pivovar. V roce 1940 zámek slouţil pro účely 

školní docházky. V klášterním muzeu můţeme vidět např. cechovní korouhev s obrazem 

sv. Václava a sv. rodiny nebo cechovní korouhev s obrazem sv. Josefa a Floriána. Dále jsme 

mohli vidět expozici církevních ornátů, to jsou církevní roucha katolického kněze, jehoţ 

podoba vychází z antického oděvu. Byly tři druhy: dalmatika, kasule a pluviál. 

V borovanském lapidáriu si můţeme zblízka prohlédnout barokní kamenné sochy. Je zde také 



umístěna socha Panny Marie z Českých Budějovic. A závěr výletu skončil ve výrobně 

a opravně varhan. Otec jednoho z našich klientů je totiţ varhanářem, přestoţe nikdo další 

v rodině jím nikdy nebyl. Vypráví nám 

o tom, ţe restaurátorstvím varhan se u nás 

zabývá více lidí, ale sestavováním 

celých nových jen jeho firma a druhá je 

na Moravě. Není to lehké ţivobytí, jak sám 

říká, být to jiné řemeslo, uţ dávno by ho 

pověsil na hřebík. Jen díky tomu, ţe 

opravuje veterány, coţ je jeho koníček, má 

dost financí pro své zaměstnance. 

Prohlédli jsme si i jeho dílnu, ve které 

stály dva vozy, jeden z nich z roku 

1966. Rozloučili jsme se a naše cesta 

směřovala uţ na autobus, který nám měl 

jet kaţdým okamţikem. A skutečně pár minut po té, co jsme došli na zastávku, stál tam 

autobus a my se mohli s Borovanami rozloučit. Určitě se sem rádi vrátíme. 

 

Návštěva německých přátel – napsali Zdeněk P. a Zdeněk S. 

 

V uplynulém týdnu navštívil Fokus České Budějovice spolek kolegů celkem 

7 osob) z Červeného Kříţe z německého Plattlingu. V úterý dopoledne jsme vařili pro naše 

hosty guláš. Naši přátelé přijeli v půl třetí odpoledne a ochutnali, to co jsme jim dopoledne 

uvařili. Naším obědem byli nadšeni. Byli se podívat i v ateliéru Kočka, kde jim pani 

Zemanová ukazovala, jaké výrobky vyrábíme pomocí Tiffany techniky. Naše výrobky se jim 

velmi líbily. Společně jsme si popovídali, kde je Plattling a kolik má obyvatel. Odpoledne 

jsme je pozvali na prohlídku Českých Budějovic. Prošli jsme náměstí a vnitřní část města. 

Potom jsme poctili svoji návštěvou restauraci Modré dveře.  Pak jsme si společně poslechli 

jazzový koncert na náměstí. Součástí jejich návštěvy byla téţ prohlídka Českého Krumlova. 

Vyjeli jsme ráno v 10 hodin z autobusového nádraţí a po příjezdu do Českého 

Krumlova nás jiţ očekávali místní „Fokusáci“ v místním fokusu, kdy pro nás připravili lehké 

občerstvení. Po krátkém zdrţení jsme se po občerstvení vypravili na prohlídku samotného 

města. Nejdříve jsme shlédli výstavu výtvarnice Evy Karmazínové, kdy nám paní 

Karmazínová ukázala techniku malování s pomocí ţehličky a voskovek. Naši hosté byli 

technikou natolik překvapeni, ţe si ji sami vyzkoušeli. Poté jsme se jiţ vypravili na prohlídku 

samotného centra města včetně samotného hradu, zámku a zámecké zahrady (druhý největší 

hradní komplex v Čechách). To se kolegům z Německa moc líbilo. Některé kolegy to stálo 

hodně sil a zůstali v jedné z restaurací na občerstvení. Po prohlídce hradního komplexu 

navštívil restauraci i zbytek turistů.  

Po občerstvení jsme se jiţ vydali na autobusové nádraţí a krátce před 16. hodinou 

jsme odjeli zpět do Českých Budějovic. Ve středu odpoledne bylo pro ně připraveno 

pohoštění. Před odjezdem jsme se společně rozloučili, dostali z ateliéru Kočka srdce, které 

nás má spojovat. 

 

Výlet na Kleť 

 Dne 11. 9. 2012 v 9:45 jsme se sešli v počtu devíti členů Fokusu na vlakovém nádraţí. 

Výletu se účastnili: Věra, Iva, Zdeněk, Pavel, Karel, Jirka, Karel a jako naše vedoucí Agáta. 



 Přemísťujeme se do vlaku a s menším zpoţděním jedeme směr Holubov. Ve Vrábči na 

nás čeká posila a do vlaku přistupují Aneta se svým psíkem Argiem a Honza. Jedeme ještě 

dvě zastávky a vystupujeme v Holubově. Vydáváme se pochoďákem směrem Kleť. 

Procházíme Holubovem, přes pole, jdeme stále po zelené, a pěkně se potíme na sluníčku. 

Cesta k parkovišti pod Kletí nám trvala cca hodinu. Dáváme krátkou pauzu na odpočinek a na 

posilnění před výstupem a Argie nás rozptyluje svými psími kousky. Zahajujeme výstup 

na Kleť. Lanovka dnes bohuţel nejede, tak musíme všichni, chtě nechtě po svých. Jdeme pod 

lanovkou, naštěstí ve stínu, síly nám ubývají, ale i přesto vrchol zdoláváme. Nahoře nás čeká 

odměna, nejen krásné výhledy, ale i pěkná terasa s občerstvením. Relaxujeme a nabíráme síly 

na sestup. Někdo ještě navštívil rozhlednu, odkud byl krásný výhled po celém širém okolí. 

Váháme kudy se nejlépe vydat dolů. Nechceme jet pod lanovkou kvůli kamenům a strmému 

terénu. Tak se ptáme sympatického pána s výřečnou holčičkou, který nám radí jít po červené, 

modré a následně po ţluté. Cesta je příjemná, lesem v chládku, povídáme a Argie stále plný 

energie nosí a běhá pro klacky. Začínáme mít obavy, abychom stihli vlak v 17.23 z Holubova, 

a tak přidáváme do kroku. Nakonec ještě stíháme dát si výbornou zmrzku z Opočna i nějaké 

to pití v hospůdce a čekáme na vlak. V Budějovicích se loučíme a tak končí náš slavný výlet 

na Kleť. 

A jako astronomie 8. díl 

 

I Saturn hýří z toho velkého mnoţství třemi měsíci, které rozhodně stojí za bliţší povšimnutí. 

Za prvé je to Titan, za druhé Enceladus, za třetí Iapetus 

Titan, ta meta mnohých současných a minulých sci-fi 

příběhů. Neboť to, ţe toto těleso má prokazatelně 

atmosféru, dokázali vědci uţ začátku minulého století. Je 

velmi těţko vysvětlitelné, jak tak malé těleso jako je 

Titan si můţe udrţet velké mraky. Bohuţel je však pro 

lidi nevhodný. Sondy kromě toho, ţe objevili metan 

a čpavek, dosedly na jeho vymraţený povrch -179,5 °C. 

Také jeho „počasí“ není z nejpřívětivějších, na povrchu 

byly naměřeny větry 120 km/h. Existuje také střídaní 

„ročních období“. Přesto i tady se uvaţuje 

o jednoduchých organismech, které by mohly tento 

„koktejl“ přeţít. Předpokládá se však, ţe aţ se Slunce dostane do stadia  rudého obra, mohl by 

tady ţivot probíhat. Nebude podobný ţivotu na Zemi, bude to ţivot titanský, bude trvat aţ 200 



milionů let, jenţe potom zanikne. Slunce v té době bude hodně zlobit a tak ani tady nebude 

případný ţivot ušetřen. 

Enceladus – ţe jste to jméno ještě neslyšeli a nevíte o něm nic? Nebojte ani neoptimističtější 

vědci si nemysleli, ţe by Enceladus byl čímsi zajímavý. A tak dokud kolem neletěla sonda, 

spali v klidu s tím, ţe jde o malý mrtvý měsíc jakých je kolem Saturnu celá řada. Sonda však 

nelenila a z jejich poklidného spánku je probudila. Jde o velmi malý měsíček, ale ukázalo se, 

ţe překypuje jevy, na které prostě při své velikosti nemá nárok! Záhadou je věc, ţe má své 

„dvojče “ – úplně stejně velký měsíček o kousek blíţ Saturnu a ten se chová naprosto, tak jak 

vědci předpokládali i u Enceladu, tedy úplně mrtvý. Enceladus je na rozdíl od něj totiţ další 

zmrzlý „vodní“ svět. Je neuvěřitelně bílý. No bílý jako čistý sníh. Je to proto, ţe daleko dál od 

Slunce. I tady dochází k erozi, o které jsme si vyprávěli v minulém díle u jiného měsíce. 

Tento minisvět má sopky dokonce zde dochází tektonice - k pohybu povrchu. Také má tzv. 

tygří pruhy – tj. místa, kde na tento velmi chladný svět, skutečně teplo – 73 C. Předpokládá 

se, ţe toto teplo vyprodukovali slapové jevy. Ty prý vznikají tak, ţe šišaté jádro obalené 

ledovou vrstvou se otáčí, aniţ by se hýbal i povrch měsíce. Ovšem je další spousta teorií. 

Která z nich je pravdivá, ukáţe čas. Je samozřejmé, kdyţ jde o vodní svět, uvaţuje se 

i o ţivých organismech, uţ proto ţe je velmi pravděpodobné, ţe jde druhý nejteplejší oceán ve 

sluneční soustavě. Na Enceladus se však lidé jen tak nepodívají – dnešní rakety by sem letěly 

asi 100 let. Bohuţel však ani výzkumné sondy, poněkud byl program finančně umrtven. 

Iapetus je dvojbarevný svět – bílý a černý. Dodnes není úplně jisté, jak je moţné, ţe má jen 

dvě barvy a to tak protikladné. Iapetus je třetí největší měsíc Saturnu. Není ale kulatý, jak by 

se na podobně velké těleso slušelo, je to elipsoid. Je to však extrémní „výmrazovna“ ve dne 

stoupají teploty na -140 a noci klesají na neuvěřitelný -230. Extrémní bělost a extrémní 

černota, které nikterak se mezi sebou nemísí. Ţádný přechod, ţádná šeď. Kde se vzal na 

Iapetu černý materiál? Předpokládá se, ţe byl nanesen rychle, ale ne při jedné události. 

Poslední teorií je, ţe za vše můţe Slunce, spolu s vesmírným prachem podpořené pomalou 

rotací Iapetu. Iapetus má zajímavě veliké krátery a obrovský plochý hřeben, u které se teorie 

nemohou shodnout ohledně vzniku na ničem rozumném. 

 

 

Aktivity ve Fokusu 

 

Čtvrteční vaření 

 

Kaţdý čtvrtek to ve Fokusu zavoní.  

To tam probíhá vaření. Neumíte vařit? Nezoufejte. To je místo pro 

Vás, kde se můţete naučit ty nejjednodušší recepty, které Vám budou 

zaručeně chutnat. 

Umíte vařit? Znáte úplně úţasný recept, který se jí jen u Vás doma? 

Taky je tu pro Vás místa dost. Všem ostatním ukáţete, jak snadné 

vaření je! 

Tak co Vám brání vyrazit a hurá na to! Aneb vařečkám zdar! 

 

 

Což takhle dát si… 

 

Což takhle dát si brambory? 

 

Na brambory existují různé názory. Od vyloţeně pochvalných aţ po vyloţeně nepochvalné. Já 

Vás seznámím s několika recepty, které by Vás mohly zaujmout. 



 

1) Skleněný bramborák 

Troubu předehřejeme na 220 °C, pekáč dobře vymastíme tukem. Cibuli oloupeme a jemně 

nasekáme. Slaninu nakrájíme na malé kostičky. Slaninu rozpustíme na pánvi, osmahneme na 

ní cibulku, podlijeme vodou a chvíli povaříme. Brambory oloupeme, jemně nastrouháme 

a v míse zalijeme povařenou slaninou. Okořeníme majoránkou, pepřem a solí podle chuti, 

dobře promícháme a nalijeme do připraveného pekáče. Skleněný bramborák prudce upečeme, 

vyklopíme, naporcujeme a podáváme. 

 Pro 2 Cena Pro 4 Cena 

Brambory 6 – 8 20,- 10 – 12 40,- 

Tuk trochu 15,- Trochu 15,- 

Cibule 2 5,- 4 8,- 

Slanina 10 dkg 20,- 15 dkg 30,- 

Majoránka 1 10,- 1 10,- 

Pepř 1 10,- 1 10,- 

Sůl Trochu 4,- Trochu 4,- 

Celkem Pro 2 84,- Pro 4 117,- 

 

2) Bramborové taštičky s povidly 

Dáme vařit vodu a osolíme ji. Oloupané vařené brambory prolisujeme nebo nastrouháme, 

přidáme prosátou mouky, sůl a vejce. Vypracujeme tuţší těsto, které rozválíme pomocí 

mouky na plát o síle cca 2 - 3 cm. Z plátu vykrájíme formičkou kolečka. Na půlky koleček 

dáme po troše povidel, přehneme je a kraje důkladně stlačíme k sobě hroty vidličky. Místo 

povidel můţete taštičky nadívat oblíbeným dţemem, sypat opraţenou strouhankou nebo 

mletým mákem s cukrem. Připravené taštičky ihned zavaříme do vroucí vody a opatrně 

nadzdvihneme ode dna. Bramborové taštičky s povidly vaříme 5 - 6 minut. Taštičky vyjmeme 

děrovanou naběračkou. Bramborové taštičky s povidly rozdělíme na talíře, přelijeme 

rozehřátým máslem a posypeme nastrouhaným perníkem smíchaným s cukrem. 

 Pro 2 Cena Pro 4 Cena 

Brambory 0,75 kg 20,- 1,5 kg 40,- 

Polohrubá 

mouka 

150 g 15,- 300 g 15,- 

Hrubá mouka 100 g 15,- 200 g 15,- 

Sůl Trochu 4,- trochu 4,- 

Vejce 1 3,- 2 6,- 

Povidla 1 20,- 1 20,- 

Strouhanka trochu 12,- Trochu 12,- 

Mák 1 15,- 1 15,- 

Cukr moučkový ¼ balení 25,- 1/2 balení 25,- 

Máslo ¼ kostky 20,- ½ kostky 20,- 

Perníček (ne 

previtin) 

½ ks 10,- 1 ks 10,- 

Celkem Pro 2 160,- Pro 4 182,- 

 

3) Bramborové mističky 

 

Brambory odrhneme od nečistot a dáme je vařit do osolené vody. Scedíme a necháme 

vychladit. Brambory oloupeme a vrátíme zpátky do hrnce, kde je rozmělníme na kousky, 

stejně jako kdyţ děláme šťouchané brambory. Přidáme zeleninový tvaroh s příchutí kopru 



(zakoupíme v supermarketu), mléko, máslo a opět promačkáme. Ochutíme solí a drceným 

kmínem, opět promícháme. Připravíme si 4 menší zapékací mističky, které vymaţeme 

máslem a vysypeme strouhankou. Bramborovou směs do mističek rozdělíme a necháme asi 

20 - 30 minut zapékat. Mezitím si očistíme ředkvičky. Plátkový sýr nakrájíme na prouţky, 

ředkvičky na kolečka. Asi 5 - 10 minut před dokončením zapékání přidáme na kaţdou 

mističku plátky sýra a doprostřed dáme pár plátků ředkviček. Zapečeme do zezlatovění okrajů 

a rozpuštění sýra. Bramborové mističky ihned po upečení servírujeme. Na ozdobu můţeme 

přidat kolečka jarní cibulky.  

 Pro 2 celkem Pro 4 Celkem 

Brambory 0,75 kg 20,- 1,5 kg 40,- 

Sůl trochu 4,- Trochu 4,- 

Zeleninový 

tvaroh 

½ balení 30,- 1 balení 30,- 

Mléko 0,25 l  15,- 0,5 l 15,- 

Máslo ¼ balení 20,- ½ balení 20,- 

Kmín trochu 10,- Trochu 10,- 

Strouhanka trochu 15,- Trochu 15,- 

Ředkvičky ½ svazečku 15,- svazeček 15,- 

Plátkový sýr 1/2 balení 15,- 1 balení 15,- 

Jarní cibulka trochu 10,- Trochu 10,- 

Celkem Pro 2 154,- Pro 4 174,- 

 

Co jste chtěli vědět 

 

Co jste chtěli vědět o medu a báli jste se zeptat -   http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/med/ 

 

Med. Vlastně bychom měli napsat MED. Zaslouţí si to. Nejde o zkratku, ale o označení 

hmoty, která je sladká, chutná a zdravá. Víme o medu všechno? Anebo o něm víme jenom to, 

ţe nám ho dávají včeličky... Viz téţ Je včelí med zdravý? 

 

Včelí med je nejznámější a nejdůleţitější 

včelí produkt. Včely jej vytvářejí z nektaru 

kvetoucích rostlin nebo z takzvané 

medovice, coţ jsou sladké šťávy vylučované 

některými druhy hmyzu (zejména mšicemi).  

Sebraný nektar a medovici včely přetvářejí 

pomocí výměšků hltanových ţláz 

a uskladňují v plástech, kde se řídké a tedy 

mikrobiálně nestálé přírodní šťávy mění na 

hutný a mikrobiálně stálý med − zásoby 

potravy, které umoţňují včelám přeţít zimní 

období.  

 

Sloţení 

Během zrání se mění nejen konzistence, ale i chemické sloţení původních surovin. Především 

se štěpí sloţitější cukr sacharóza na jednodušší cukry (hlavně fruktózu a glukózu) a současně 

z jednoduchých cukrů vznikají cukry sloţitější.  

Med pak dále obsahuje na tisíce dalších uţitečných látek − dodnes se vědcům nepodařilo 

všechny popsat a odhalit. Nejspíš i proto, ţe co med, to originál. Med je totiţ produkt, jehoţ 

sloţení závisí na neustále se měnících přírodních podmínkách.  



 

Hlavní sloţky medu  

 fruktóza 30 aţ 38 %  

 glukóza 26 aţ 33 %  

 sacharóza 1 aţ 10 %  

 vyšší cukry 1 aţ 10 %  

 voda 17 aţ 20 %  

 enzymy 0,1 aţ 0,6 % (glukozooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastáza, kataláza)  

 vitamíny 0,1 % (kys. pantotenová, B1, B2, B3, biotin, C)  

 minerálie 0,1 aţ 1,0 % (mj. draslík, sodík, vápník, hořčík, ţelezo, fosfor, síra, mangan, 

zinek, mě?)  

 organické kyseliny 0,1 aţ 0,5 % (mj. pyrohroznová, glukonová, jablečná, citronová)  

 aminokyseliny 0,1 aţ 0,5 % (mj. fenylalanin, prolin, alanin, valin)  

 hormonální látky (noradrenalin, acetylcholin, adrenalin, dopamin, látky z mateří 

kašičky)  

 barviva (mj. rutin, kverutin, akacetin)  

 vonné látky (diacetyl, acetaldehyd a více neţ 50 dalších)  

Pro srovnání  

Řepný cukr obsahuje   

 98 % sacharózy  

 0,5 % vody  

 1,5 aţ 2 % nestravitelných látek 

Druhy medu  

Podle původu se medy člení:  

1. květové, které vznikly převáţně z nektaru květů  

2. medovicové, které vznikly především ze sladkých šťáv produkovaných hmyzem 

Květové medy pak včelaři dělí na jednodruhové podle rostlin, jejichţ nektar převaţuje 

v pastvě včel. Toto označení je pouze přibliţné, čisté jednodruhové medy se v praxi 

nevyskytují, neboť včelař med vytáčí aţ po určité době a je tedy malá pravděpodobnost, ţe 

v plástech nezraje snůška i z jiných rostlin. Pro obchodní účely se původ medu určuje pylovou 

analýzou.  

Například za jednodruhový akátový med se povaţuje med s obsahem 35 % pylových zrn 

akátu.  

Medy ze smrkové medovice jsou hnědočervené, hnědozelený odstín mají medy jedlové, medy 

z dubové medovice patří k nejtmavějším.  

Pokud jde o medovicové medy, od květových se liší především tmavější barvou a pomalou 

krystalizací. Díky vyššímu obsahu minerálií a menší kyselosti mají harmonickou chuť.  

Jak se med získává  

Z plástů se med vytáčí působením odstředivé síly v tzv. medometech. Rámky s plásty mohou 

být v medometu umístěny vzhledem k ose otáčení různě. Nejpouţívanější jsou medomety 

tangenciální a tangenciální zvratné, ze kterých se velmi účinně vytáčejí i husté medy 

z vysokých plástů.  

Radiální medomety s paprskovitým uspořádáním rámků se vyuţívají pro vytáčení řidších 

medů z niţších plástových rámků, protoţe spodní část rámků, která je blíţe osy otáčení, je 

vystavena niţší odstředivé síle. Malochovatelské medomety mají ruční pohon (kliku 

s ozubeným převodem) nebo elektrický pohon (12 V, případně 220 V s elektronickou 

regulací).  

Před vytočením plástů je potřeba odstranit vosková víčka z medných buněk. Vytáčejí se teplé 

plásty, nejlépe bezprostředně po jejich odebrání z úlu. Vychladlé plásty je nutno nahřát v teplé 

místnosti asi na 25 °C, jinak je vytáčení zdlouhavé a nedokonalé.  



 

Pokračování příště 

 

Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Českých Budějovic 

 

Městské hradby, Ţelezná panna 

 

Současně s městem bylo vyměřeno a zaloţeno mohutné opevnění prstencem dvojité kamenné 

hradební zdi. Součástí opevnění byla řada hradebních stráţních 

věţí a bašt. Do dnešní doby se opevnění nedochovalo, neboť při 

rozšiřování města zejména v době jeho hospodářského rozmachu 

v 19. století, byly hradby včetně věţí zbourány a místo nich 

zaloţeny parky 

(severní a východní 

část - Městské 

sady)  a komunikace (východní a jiţní část). Na 

západní a jihozápadní straně podél řeky Malše 

a dnešního Slepého ramene je část opevnění 

dochována. Z jiţní strany zejména upoutá gotická 

čtyřboká věţ, zvaná Ţelezná panna. Pověst 

vypráví, ţe v ní byl umístěn mučící nástroj 

v podobě ţelezné panny, v jejíţ duté hrudi byly 

umístěny ostré dýky, které usmrtily odsouzence, 

vsazeného do tohoto mučidla. Zda byl konkrétně někdo takto popraven, pověst jiţ nevypráví. 

Mezi zbytky dvojité hradby se dnes nachází tzv. Biskupská zahrada. Zde je moţno spatřit 

okrouhlou Otakarovu baštu s nepravidelným půdorysem ze 13. stol. a při vnější zdi 

polygonální baštu, tvořící vchod do zahrady. Úzká branka, ústící do Radniční ulice se nazývá 

Solná. Další dvě bašty přiléhají ke školní budově dnešního gymnázia a ke klášteru.  

 

Panskou uličkou se dostaneme k poslední dochované části městského opevnění – 

k Rabenštejnské hradební věţi. Tato původně gotická věţ s arkýři a vysokou střechou byla 

v minulosti upravena do dnešní renesanční podoby. 

 

Já, pes 

 

Smutný Čert  

Sousedka Romana byla velká 

kamarádka s Andreou. Přátelství 

podpořila skutečnost, ţe bydlely v jedné 

vesnici. Romča měla psího fešáka Čerta 

a Andy zase psí slečnu Drinu. Kaţdý 

večer šla tato nerozlučná čtyřka 

společně na procházku. Ve chvíli kdy 

byly mimo dosah lidských obydlí, 



pustili hafany na volno, aby si mohli pořádně zadovádět. Chtěli být stále spolu…. Tak běţel 

čas a všichni se vídali kaţdý den. Aţ jednou přišel zlom. Drina umřela.  Byla starší neţ její 

kamarád a jistě v té poslední chvíli myslela i na něho. K Romaně jsem chodívala na návštěvu, 

pokaţdé jsem měla ve zvyku se s Čertem přivítat. Tentokrát si mě nevšímal. Díval se na mě 

tak smutně. Nic jsem nechápala, o smrti Driny jsem nevěděla.  Vţdy si se mnou rád hrál, 

mazlil se a nechával se drbat. „Nevím, co mám s Čertem dělat. Nechce jíst, jen smutně kouká. 

Teskní po Drině. U zvířat je to stejné jako u lidí.“ stěţovala si Romana Teprve teď mi to 

došlo. Drina umřela. Říká se, ţe čas je nejlepší lékař. Dokáţe zmírnit bolest, ale Čert na svou 

kamarádku, která odešla, do psího nebe jistě nikdy nezapomene. "Měj se tam dobře, Drino.“ 

Jednou přijdu za tebou. Pak uţ budeme stále spolu. Čekej na mě!"  

 

Kde domov můj? - Jižní Čechy 

 

Prachatice (německy Prachatitz) jsou okresní město v jiţních 

Čechách, 35 km západně od Českých Budějovic. V roce 2011 

zde ţilo přes 11 tisíc obyvatel. 

Jméno města (původní osady) je odvozeno z osobního jména 

šlechtice Prachaty a bylo pouţíváno ve významu „ves lidí 

Prachatových, či podle prahu osídleného území (dříve byl dál za 

Prachaticemi jen prales)“. Ve spojení „Prahaticih via“ bylo 

jméno osady poprvé uvedeno ve sporné listině krále Vratislava II. 

z roku 1088. 

Prachatice se nacházejí v Šumavském podhůří, na jiţním úpatí 

hory Libín v nadmořské výšce 561 m. Mají chráněnou polohu 

v kotlině protékáné Ţivným potokem a uzavřené ze západu 

hřebenem Libínské hornatiny, z východu hřebenem Ţernovické vrchoviny. 

Prachatice náleţí do mírně teplého klimatického okrsku. Masív Libínu je charakteristický 

občasným fénovým prouděním a okolí města je ve srovnání s hlavním hřebenem Šumavy více 

ve sráţkovém stínu. 

Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. 

O několik století později jiţ to bylo vzkvétající 

a obchodující středověké město, ţili zde převáţně Němci. 

Největší rozmach nastal v 16. století, vznikla stará 

radnice, dokončilo se opevnění, přestavěn byl i původní 

gotický kostel ze 14. století. Koncem 16. století zde měl 

své alchymistické dílny Vilém z Roţmberka. Třicetiletá 

válka a ztráta privilegií přinesly úpadek a donutily 

obyvatelstvo města přeorientovat se na zpracovávání 

dřeva. V roce 1938 se staly pohraničním sudetským městem, které připadlo Německu. Od 

roku 1981 je v centru zřízena Městská památková rezervace. 

Starostou Prachatic byl mezi lety 1998 - 2010 Jan Bauer, člen ODS. Od roku 2010 je 

starostou města Martin Malý z ODS. 

V Prachaticích ţije 11 525 obyvatel (k 17. červnu 2011) a jsou tak sedmým největším městem 

Jihočeského kraje. Ve 20. století nastal největší nárůst počtu obyvatel v 70. letech, kdy došlo 

v souvislosti s otevřením závodu ZVVZ (v roce 1968) k výstavbě velkých sídlišť v tzv. IV. 

a V. bytovém okrsku (od roku 1972). Dne 3. listopadu 1978 dosáhl počet obyvatel Prachatic 

(včetně vesnických místních částí) deseti tisíc. Historického maxima 11 859 obyvatel dosáhly 

Prachatice k 1. lednu 2002 a od té doby se počet obyvatel zvolna sniţuje. 



 

Slavné osobnosti 

Rodáci 

 Mistr Křišťan z Prachatic (1366 - 1439) 

 sv. Jan Nepomucký Neumann (1811 - 1860), 4. biskup filadelfský 

 Josef Messner (1822 - 1862), spisovatel 

 Oskar Günther (1894 - 1931), spisovatel 

 Jiří Fried (1923 - 1999), spisovatel a scenárista 

Další osobnosti 

 Otakar Ševčík (1852 - 1934), houslista a houslový pedagog, v Prachaticích působil 

1903 - 1906 

 Leo Vaniš - výtvarný umělec a spisovatel, v Prachaticích proţil gymnaziální léta 1995 

- 1999. Jeho tvorba je především ovlivněna Prachatickem a nedalekým 

vlachovobřezkým okolím, odkud pochází matka Helena Vanišová, umělkyně a otec 

Leo Vaniš, umělec a pedagog Karlovy univerzity, který je zde pohřben. 

 prof. Otto Chadraba, první český starosta města v letech 1935 - 1938 

 

 

Kvíz 

 

1. Kdy byl zaloţen Řím? 

2. Kdy byl zavraţděn Caesar? 

3. Co to znamenalo slovo calocagatia? 

4. V kterém tisíciletí vznikla egyptská civilizace? 

5. Na co psali staří Egypťané? 

6. Co to byl sarkofág? 

7. Nejstarší pyramida v Egyptě se nazývá…… 

8. Nejvyšší pyramida v Egyptě je…… 

9. Kolikrát ročně sklízeli úrodu v Egyptě? 

10. Měli zavlaţovací kanály? 

 

Můj názor 

 

Optimalizace Českých drah 

 

Chtěla bych Vás seznámit s rozborem optimilizace Českých drah. Z Prahy do Přerova urazí 

vlak 300 km za 3 hodiny, to je 100 

km/h to je rychlost auta na dálnici. 

Z Prahy do Českých Budějovic 

a z Brna do Českých Budějovic uţ 

jede vlak rychlostí auta v městské 

zástavbě, tedy 50 – 60 km/h. Pro 

Vaši informaci - Praha 

a Č. Budějovice jsou vzdáleny 150 

km a trať projede vlak za 3 hodiny, 

z Č. Budějovic do Brna je to km 300 

za hodin 5. Tím optimalizace stále 

nekončí, pokud se vydáte 

z Č. Budějovic do Černé v Pošumaví 

(letovisko u přehrady Lipno) jedete 



rychlostí běţného cyklisty – 30 km/h. 60 km, které trať měří, ujede vlak po 2 hodinách. Pokud 

nedůvěřivě vrtíte hlavou, doporučuji jízdní řád, případně návštěvu tras pro porovnání 

optimalizace. Pochopila bych to, ţe vlak nemůţe jet rychlostí TGV od Dolních Kotěhůlek do 

Horních Kotěhůlek. Mluvíme, však o trasách vlaků celkem bych řekla i hlavních a to včetně 

té do Černé v Pošumaví, kde kromě Lipna samotného je na trase i Český Krumlov oblíbený to 

cíl návštěvníků ze zahraničí. Mé důvěře o maximální moţné cestovní rychlosti na daných 

tratích dala rána a to dost citelnou, návštěva Prahy. Ujel nám vlak a tak jsme čekali na další 

spoj. Začali hlásit, ţe kvůli poruše na vedení směrem na Vršovice pojede vlak okolo celé 

Prahy, aby se mohl napojit na zbytek trati. A budete se divit nejen, ţe jsme dosáhli kýţeného 

cíle a to dokonce v čase běţného dojezdu vlaku. Na jistém nádraţí stojí jiţ dlouhá léta od dob 

reálného socialismu nápis, vzhledem k tomu, ţe je stále aktuální, nebyl přemazán. NÁŠ CÍL – 

PŘESNOST, BEZPEČNOST, HOSPODÁRNOST. Myslím, ţe všichni víme, ţe 2/3 jsou stále 

cílem dalekým. Myslete na to, aţ se někdy bude mluvit o optimalizace našich tratí. Zda 

pojedete na té optimalizované na rychlost auta na dálnici či auta v městské zástavbě či kola. 

A nedoufejte, ţe nás spasí 20 let staré vlaky z Rakouska, které ČD nakoupila, podle 

posledních zpráv stále stojí v depu, neboť jsou ve velmi špatné kvalitě, se kterou si naše dráhy 

ještě stále neporadili. 

 

Na kole do Londýna 

 Paní Eva Zajíčková kromě své profese učitelky na základní škole je nadšenou 

cyklistkou. S námi z Fokusu se přišla podělit o své záţitky z cest. Jezdí na dlouhé vzdálenosti 

po Evropě. O začátcích svého koníčku vypráví: „Začalo to tak, ţe všichni moji známí mi 

vyprávěli, kde všude byli a já nikam nemohla. Měla jsem v té době malé děti a nebylo mnoho 

peněz na delší cestování. Kdyţ uţ povyrostly, rozhodla jsem se plnit si své sny. Začala jsem 

navštěvovat různá místa po České republice. První větší výlet byl do míst, kde se narodil můj 

otec, coţ je Moravská brána.“ Postupně se jeden výlet nabaloval na další a jiţ o Vánocích 

paní Eva dělá plány, kam vyrazí v létě. Procestovala kříţem kráţem republiku a další plány 

směřovaly na západ od naší země.  Kaţdý rok navštívila nejméně jednu aţ dvě země či 

oblasti, o kterých si dříve jen četla. Cílem cesty vţdy bylo místo podle některého oblíbeného 

autora či knihy. Psávala si deník, ale upustila od psaní, protoţe jejím cílem nebyla samotná 

návštěva míst, ale jízda na kole, během které se odreagovává a získává určitý nadhled nad 

svými běţnými problémy. 

 Na svých cestách pravidelně odpočívá, pije, a pokud se jí zdá kopec prudší, raději do 

něj kolo tlačí. Během dne ujede aţ 100 km, ale rozhodně nepospíchá, rozvrhne si své síly, 

cesta není jen na jeden den. Jak dodává, 

nemůţe si dovolit v cizině onemocnět 

nebo si ublíţit. Přijde mi zvláštní, jak 

taková křehká ţena se sama nebojí napříč 

Evropou, jen se základním vybavením. 

Ptám se na různé podrobnosti, zda se na 

cestách neobává o své zdraví či zvířat, 

která by jí cestou mohla napadnout. 

S humorem sobě vlastním si stěţuje na 

slimáky, kteří prý jí ţivot znepříjemňují 

na cestách nejvíc. Nejhorší záţitek 



s většími zvířaty má jen jeden, a to kdyţ potkala tři psy v Německu, které se jí však podařilo 

postupně odehnat. 

 Ptáte se jistě, zda nosí speciální prádlo či jak kvalitní kolo má? Podle vlastních slov 

vlastní běţné trekové kolo a dává přednost tričkům od Vietnamců a vytahaným trenýrkám, 

které mají velikost XXXL. S opravami kola si umí během cest poradit. Nevozí ani moc jídla, 

které dokupuje a vodu se naučila brát 

z veřejných zdrojů. V campech 

nepřespává, jen ve volné přírodě, vypráví, 

ţe zvířata z lesa si přijdou ze zvědavosti 

očuchat a kdyţ zjistí, ţe jim nijak neškodí, 

uţ si jí dál nevšímají. Nevozí ani GPS, 

jezdí jen podle map. Během svých cest 

dává rodině vědět, ale nemůţe vést dlouhé 

rozhovory, jak sama říká s nabíjením 

mobilu je v přírodě problém. Zatím naše 

technika není na takové úrovni, aby se jí 

vyplatilo vést další zátěţ v podobě 

dobíječky. Nerada vozí mnoho věcí uţ proto, aby o ně nemusela pečovat a bát se o ně. Letos 

například se jí podařilo nechat na cestě noţík se lţičkou a tak stála před problémem, jak se 

dostane do melounu, aby si jej mohla v klidu vychutnat. Nakonec objevila ţiletku, kterou 

nařízla kůru, sundala jí a zbytek bez problémů mohla sníst. Divíte se, proč vůbec tolik šetří? 

Vysvětluje, ţe uţ od začátku neţ začala jezdit na své cesty, si dala úkol neutratit víc, neţ je 

běţně v domácnosti zvyklá. Navíc minimalismus v podobě vybavení sebou je důleţitý uţ 

proto, aby se nevozila se zbytečně mnoho kilogramů. 

 Velká města Evropy jsou pro ni všechna stejná a tak se jim raději vyhýbá, uţ jen proto, 

ţe je kolem nich hustá doprava. Zato navštívila mnoho krásných městeček a obcí. Někdy 

během cesty změní své původní plány a na doporučení svých známých navštíví na cestě 

nějaký ten zámek nebo jinou pozoruhodnou stavbu, kterou by jinak minula. 

 Cesta do Londýna nebyla cílem jen pro to, ţe je učitelkou anglického jazyka, a tak 

i s dorozuměním neměla velké problémy, ale i proto, ţe na olympijské hry, které probíhaly 

v Londýně, byl nominován její 

synovec.  O návštěvě Velké 

Británie, Londýna a her vypráví, ţe 

Londýn je opravdu velkým centrem, 

a tak pro ni, jako pro cyklistku 

nebylo vţdy snadné se v dopravě 

úplně zorientovat. Naštěstí všude 

byli k dispozici různí dobrovolníci, 

kteří po dobu her ochotně se vším 

poradili. A na ulicích, kde neusíná 

čilý dopravní ruch, jsou vládci 

místní stráţníci, kteří se těší 



velkému respektu. Vţdy striktně napomenou ty, kdo by mohli ohrozit sebe nebo jiné. 

Nedávají pokuty, ale jejich domluva je natolik pádná, ţe kaţdý rád uposlechne jejich 

nabádání. Na hrách samotných se jí líbilo a jak sama dodává, překvapilo ji, ţe olympionici 

jsou velmi mladí lidé. V televizi se Vám moţná zdá, ţe nějaký zápasník je opravdu chlap, jak 

se patří a teprve pohled přímo na jeho tvář prozradí, jak mladý ve skutečnosti je. Také ji 

zaujalo, jak krásní lidé olympionici jsou, i kdyţ se jedná o stokilovou atletku, lukostřelce či 

plavce. Díky synovci měla zajištěné lístky na jeho závody, vstupenku do českého domu i do 

olympijské vesnice. Sdělovala, jak velká bezpečnostní opatření byla udělána, aby nikdo 

nemohl sportovce ohrozit. 

 Dalším jejím cílem by moţná mohl být sever nebo východ Evropy, který se nám, jejím 

posluchačům, nezdál pro cesty na kole zvlášť bezpečný. Avšak ani tak paní Eva od svých cílů 

neupouští a tak jí přejme mnoho najetých kilometrů. 

Na zamyšlení 

 

Kaţdý den, který ţiješ, je vyjímečný  

 

Můj přítel otevřel zásuvku prádelníku své manţelky a vyndal z ní balíček zabalený do 

hedvábného papíru. Nebyl to ledajaký balíček, ale balíček s krásným spodním prádlem. 

Odhodil papír a prohlíţel si hedvábí a krajku. 

"Toto jsem jí koupil, kdyţ jsme byli poprvé 

v New Yorku. Od té doby uběhlo asi 8 nebo 

9 roků. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si To 

nechat na zvláštní příleţitost. A teď, myslím si, 

ţe přišel ten moment." 

 

Přiblíţil se k posteli a poloţil prádlo k ostatním 

věcem, které chtěl poslat do pohřebního ústavu. 

Jeho ţena právě umřela. Kdyţ se ke mně otočil, 

povídal. "Neschovávej nic na zvláštní 

příleţitosti, kaţdý den, který ţiješ, je výjimečný." Stále ještě myslím na jeho slova, neboť 

změnila můj ţivot. 

 

Dnes čtu daleko víc neţ předtím, a uklízím daleko míň. Sedím na své terase a vychutnávám 

přírodu bez toho, abych si všímal buřiny v zahradě. Strávím víc času s mojí rodinou a s mými 

přáteli a méně času v práci. Pochopil jsem, ţe ţivot je sbírka zkušeností, kterou je třeba 

chránit. Od nynějška nic neschovávám. Pouţívám denně moje křišťálové skleničky. Kdyţ se 

mi chce, obléknu si svoje nové sako, kdyţ jdu nakupovat do supermarketu. I moje oblíbené 

vůně pouţívám vţdy, kdyţ mám na to chuť, nenechávám je na svátky. 

 

Věty jako "Jednoho dne...“ zmizely z mého slovníku. Kdyţ se to vyplatí, chci věci hned a chci 

je vidět, slyšet, vnímat a chci je dělat. Nejsem si celkem jistý, co by dělala manţelka mého 

přítele, kdyby věděla, ţe tu uţ zítra nebude. 

 

"Zítra" - slůvko, co bereme aţ příliš často na lehkou váhu. Myslím, ţe by zavolala ještě své 

rodině a blízkým přátelům. Moţná by zavolala i dalším přátelům, aby se udobřila, anebo 

omluvila za spory. Myšlenka, ţe by ještě šla na večeři do čínské restaurace se mi velice 

zamlouvá, čína byla totiţ její oblíbené jídlo. To jsou ty všechny malé neudělané věci, které by 



mne velice rušili, kdybych věděl, ţe jsou moje dny spočítány. Znervózňovalo by mne, kdyby 

jsem uţ neměl vidět přátele, s nimiţ jsem se chtěl ještě "jednoho dne" potkat. Znervózňovalo 

by mne, kdyby jsem nenapsal dopisy, které jsem chtěl "jednoho dne" napsat. Znervózňovalo 

by mne, kdyby jsem neřekl dost často své milé, jak ji mám rád. Nyní uţ nepromeškám nic. 

Nic, co můţe přinést radost a úsměv do mého ţivota, neodsouvám a neschovávám na pozdější 

dobu. 

 

Říkám si, ţe kaţdý den je něco zvláštního, ... Kaţdý den, kaţdá hodina, kaţdá minuta jsou 

něco výjimečného. 

 

Náš literární koutek – Oldřich F. 

 

Babí léto na Šumavě nabízí duši nevšední krásu a klid - 2.díl – autor Oldřich F. 

 

Z prosluněné pláně Filipovy Hutě je pěkný výhled na modravou vlnovku obou Roklanů, 

zvlášť působivé je tu posedět při červánkách zapadajícího slunka. Málo znatelná trasa bývalé 

Zlaté stezky vede odtud lesy na širou, teple prosluněnou lučinatou pláň Horské Kvildy, odtud 

není daleko na Výhledy ztracené mezi lesy, odkud je nezvyklý pohled na pyšný Sokol, ale 

lidem zvaný Antýgl i k oběma Roklanům. Zhůří! Místo, odkud se otevírá další z nejhezčích 

rozhledů na Šumavě: na vlnobití modravých hřebenů, hor a lesů táhnoucích se aţ 

k zadumaným Roklanům a přes malebné Povydří aţ k horám nad Ţeleznou Rudou. 

Zvláštní kouzlo má v tomto čase posmutnělá šírava barvité Jezerní slati i okolí Kvildy, jejíţ 

lučinaté zeţloutlé stráně lemují bělostné břízky, chlubící se zlatavými lístky, tady si zpívá 

svou svěţí píseň mladá stříbropěnná Teplá Vltava – vlastně ještě jako Černý potok. 

Aţ tíţivé ticho vládne u malebného jezírka v Chalupské slati u Svinných Lad, líbezná je cesta 

údolím Teplé Vltavy z Borových Lad do Horní Vltavice. Široko daleko je vidět z Bučiny, 

dříve nejvýše poloţené vsi na Šumavě, neţ byla zbořena, dnes vyhlídkové místa, aţ k mlhám 

v údolí Dunaje, nad něţ vysoko vystupují alpské velikány, trochu 

posmutnělý pohled je odtud nad krásnou Rovinu (dříve Schöne 

Ebene) bývalých Kníţecích Plání. Jímavě zadumané je široké údolí 

lehce zčervenalých ostřic podél Červeného potoka pod povlovnými 

svahy, kde stávaly bývalé Stodůlky. 

Zvláštní kouzlo má podzim v kraji pod Boubínem s mlhavými rány 

v údolích i s vášnivým troubením jelenů v boubínské oboře. Aţ 

neuvěřitelně krásně je v babím létě u Horní a Dolní Sněţné pod 

Ţelnavskými horami. 

Velmi milé je loudání se z Českých Ţlebů po části bývalé obchodní 

stezky, stále za hezkých výhledů do krásné krajiny i u bývalé vesnice 

Krásná Hora. Klid zavládl i v kraji okolo Lipenského jezera, kde 

konečně ustal turistický ruch. 

Je krásná ta naše Šumava, je krásná v kaţdém ročním čase: pod bělostným příkrovem paní 

Zimy, ve svěţí jarní zeleni pastvin i lesů, v pestré letní barvitosti květů, ale nejkrásnější je 

v pozdním babím létě, kdy září přepestrou paletou barev podzimu! 

 

Počasník – Zdeněk P. 

 

Místní větry 

 

 Na rozdíl od převládajících větrů, místní větry nejsou stálé: jejich síla i směr se mohou 

značně měnit. U některých větrů, jako je mistral nebo chinook, tyto změny vysvětluje 



rozloţení reliéfu, zatímco u jiných, jako je 

mořský vánek a údolní větry, jsou 

nejdůleţitějším faktorem teplotní rozdíly 

mezi dnem a nocí. 

 

Vliv reliéfu 

Fén, který vane ve Švýcarsku a Rakousku 

a chinook, který sestupuje ze Skalnatých 

hor v Severní Americe, jsou větry 

adiabatické. Při nárazu na návětrnou 

stranu horského svahu vzduch stoupá, 

ochlazuje se a zbavuje vlhkosti. Poté, co 

překoná vrchol, se při sestupu ohřívá 

a přináší teplé a suché počasí na závětrnou 

stranu. 

 

Katabatické větry jsou studené větry, které získávají velkou sílu během sestupu z hor. Patří 

mezi ně bóra, která fouká z dalmatských hor k jaderskému pobřeţí, japonský oroši i williwaw 

na Aljašce. Mistral, suchý a studený vítr, který vane více neţ 100 dní v roce na jihovýchodě 

Francie, pochází z vysokého alpského pohoří. Jakmile se vřítí do údolí Rhóny, zesílí a při ústí 

do Středozemního moře můţe dosáhnout i rychlosti 180 km/hod. 

 

Mořská a pobřežní bríza 

Sousedství vody a pevniny vytváří na pobřeţích teplotní inverze, které ovlivňují směr větrů.  

 

Mořská bríza vane během dne, kdy teplý vzduch na pevninou stoupá do výšky. Tím se 

vytváří oblast tlakové níţe, kterou čerstvý vzduch právě zaplnil. 

Přes noc se voda ochlazuje pomaleji neţ pevnina, coţ vytváří opačný jev. Teplý vzduch, který 

nad mořem stoupá, se nahrazuje čerstvým vzduchem z pobřeţí – pobřežní brízou. 

 

Horské a údolní větry 

Brízám podobný jev vzniká v horkých oblastech, kde se vytváří teplotní inverze v důsledku 

výškového rozdílu mezi úbočími a dnem údolí. 

 

Údolní vítr se projevuje během dne, kdy čerstvý vzduch z údolí stoupá nahoru, kde ohřívání 

vytváří oblast tlakové níţe. 

Naopak v noci horský vzduch klesá do údolí, kde se vzduch ochlazuje méně neţ v horách. 

 

Beaufortova stupnice síly větru 

Sestavil ji roku 1805 anglický admirál Francis Beaufort. Pro stanovení síly větru vychází 

Beaufortova stupnice z účinků větru na hladinu moří a oceánů. Pomocí anemometru je dnes 

moţné přesně měřit rychlost větru, coţ zase umoţňuje sestavit stupnici odpovídající 

Beaufortovým stupňům. Nejsilnější vítr byl zaznamenán roku 1934 na Mount Washington 

(USA): dosahoval 371 km/hod. Na pobřeţí Jiřího V. V Antarktidě  vanou větry průměrnou 

rychlostí 320 km/hod. 

 

síla 0 1 2 3 4 5 

rychlost 

větru 

(km/hod) 

méně než 2 2 až 6 7 až 11 12 až 19 20 až 29 30 až 39 



popis bezvětří vánek slabý vítr mírný vítr dosti 

čerstvý vítr 

čerstvý vítr 

 

6 7 8 9 10 11 12 

40 až 50 51 až 61 62 až 74 75 až 87 88 až 101 102 až 120 více než 

120 

silný vítr prudký vítr bouřlivý 

vítr 

vichřice silná 

vichřice 

mohutná 

vichřice 

orkán 

(uragán) 

 

Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela 

 

ORCHIDEJE – napsala p. Slávka P. 

 

1.díl 

 

Pěstování orchidejí nemusí být vţdy drahé a není příliš obtíţné. Je omyl, ţe orchideje jsou pro 

bohaté. Jednoduché orchideje nestojí víc neţ ostatní pokojovky a dají se pěstovat na parapetu. 

Na první květy se někdy čeká i několik let, ale pak jednotlivé druhy kvetou dva aţ tři měsíce. 

Orchideje jsou zajímavé nejen svými květy, ale i zelené hrnkové květiny. Je dobré začít těmi 

orchidejemi, které se dají koupit všude a rostou za podmínek, které lze napodobit na kaţdém 

parapetu. 

V přírodě je známo asi 25 000 druhů divoce rostoucích orchidejí, pěstitelé vytvořili dalších 

25 000 hybridů. Většina divoce rostoucích orchidejí se nachází v tropických oblastech Asie, 

Ameriky a Afriky. 

Většina orchidejí jsou epifyty (ţijí na stromech, ale nejsou 

parazity). Přijímají ţiviny z deštné vody a tlejících částí 

rostlin. 

Jako první popsali orchideje Číňané, kteří je pokládali za 

symbol nejlepších lidských vlastností. Název pochází 

z řečtiny (orchis – varle). 

Orchideje dávají přednost světlému stanovišti, ne však 

jiţní straně, spíše západ nebo východ, přes poledne 

zastíňovat. 

Orchidejím se daří nejlépe při relativní vlhkosti 60 – 70 %, 

v pokojích s ústředním topením je třeba postavit do 

blízkosti rostlin misku s vodou, je třeba dobře větrat – 

pozor na průvan. Většina orchidejí lze letnit na zahradě, 

ale pozor na polední ţár. Na parapetu dbáme na teplotu 

kolem 20°C. 

 Zaléváme vţdy odvápněnou vodou (u malého mnoţství rostlin lze získat převařením). Pro 

odvápnění lze dát 1 čajovou lţičku čpavkového líhu na 10 l vody (pouţitelná po 24 hod.). 

Zaléváme vodou pokojové teploty. Hnojí se jen v růstovém období. Normální tekuté hnojivo 

pro květiny je výborné, pro orchideje epifyty jen poloviční dávky. 

 Substrát pro stromové orchideje by měl být lehký a dobře drţící vlhkost, aby kořeny mohly 

přijímat ţiviny a vodu. Dobrý kompost obsahuje 1 díl bělomechu, 1 díl dřevěného uhlí, 3 díly 

smrkové borky(dobře promíchat a dát kolem kořenů, na dno květináče dát keramzit nebo 

střepy květináče).  

Směs zeminy pro pozemní orchideje: 1 díl rašeliny, 1 díl hrubého písku, 1 díl zetleného 

bukového listí a k tomu obyčejná zemina, ta by měla být před promísením zahřáta. 

 Pokračování příště. 



 

Rozhovor - s p. Čuřínem 

 

Dobrý den. Jste jedním z lidí, kteří se věnují projektu Bludný kruh, co je zač tento 

projekt? 

Projekt, který realizuje FOKUS – Písek, o.s., a jejímž partnerem je právě vaše sdružení, se 

jmenuje „Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním 

v návratu zpět na trh práce“ a je evidován pod číslem CZ1.04/3.3.05/68.00161. Je financován 

z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho realizace byla započata 1. září 2011 a ukončen 

bude 30. dubna 2013.  

Chtěl by přispět k opětovnému zařazení účastníků do běžného života pomocí komplexu 

diagnosticko-stimulačních, ergodiagnostických, vzdělávacích, konzultačně-poradenských 

a doprovodných aktivit završených integrací na trh práce za pomoci vyhledávání zaměstnání, 

nebo nově vytvořených pracovních míst. 

 

Co byste nám mohl říct o tom co se děje s tímto projektem v této době? 

V současné době byly ukončeny 3 kurzy zaměřené na zlepšení znalostí klientů našich sdružení 

v oblasti výpočetní techniky. Po těchto kurzech by měli následovat vybrané rekvalifikační 

kurzy, které by měli odpovídat zájmům a zaměření jednotlivých účastníků projektu.  

 

V předchozím období prošli lidé různými testy. Zvládli všichni tuto náročnou část (stačí 

procentuelně případně početně)? 

Za poslední období absolvovali vybraní účastníci projektu Bilanční diagnostiku 

a Ergodiagnostiku. Tyto aktivity byly zaměřeny na průzkum možností a dovedností každého 

z nich po stránce psychické i fyzické. Výsledky měli jejich absolventům napomoci v jejich 

dalším profesním vývoji a neměli podobu nějakých vyřazovacích testů či zkoušek. 

 

Měli jste lidi z různých míst Českobudějovicka, ale i dalších měst a obcí. Kdo to měl k 

vám nejdál (stačí název obce)? 

Nejdále to k nám do projektu měli účastníci z Prachaticka a Kaplicka. V rámci projektu jsme 

však byli schopni jejich náklady na cestovné proplácet.  

 

Pokud vím, v další fázi jsou na pořadu rekvalifikační kurzy. O co je zájem z řad klientů 

a lidí s nemocí? 

Mezi účastníky projektu převládá zájem o rekvalifikační kurzy na administrativní pozice 

a specifické řemeslné profese. Pevně doufáme, že vyjdeme vstříc i těm nejspecifičtějším 

požadavkům, tak aby byli účastníci projektu spokojeni a aby se pro ně účast v projektu stala 

přínosem a ne zátěží.   

 

Předchozí projekt jste uzavřeli závěrečnou konferencí, jak dopadlo hodnocení projektu, 

pokud nám to můžete prozradit? 

Předchozí projekt s názvem „Most do budoucnosti“ jsme skutečně uzavřeli závěrečnou 

konferencí, na které byl celý projekt zhodnocen. Své vystoupení na ní zařadili nejen zástupci 

realizátora a partnerů projektu, ale také zástupci zaměstnavatelů a účastníků projektu. 

Jednalo se o první projekt podobného charakteru pro tuto cílovou skupinu a jeho prvotní cíle 

byly více než dvakrát překonány.  

 

 

 



Je zájem o případný další podobný projekt z řad lidí s nemocí? 

Pevně doufám, že účast v projektech podobného ražení má mezi klienty našich sdružení 

pozitivní ohlas. Jsem přesvědčen, že jsou takovéto projekty potřeba a že pomáhají všem svým 

účastníkům v překonávání jejich každodenních osobních i profesních problémů. 

V rámci naší organizace již registrujeme jistý zájem o nové projekty ze strany klientů, kteří se 

svojí účastí doposud váhali. 

 

Slavní nemocní 

 

Zahubila jí tloušťka  

 

Marie Terezie 

  

Kdyţ bylo císařovně Marii Terezii dvaapadesát, napsala své 

přítelkyni hraběnce Edlingové: „Zvnějšku vypadám sice 

zdravá. Jsem však tlustá, víc neţ byla moje matka blahé 

paměti, také červená, zejména po těch neštovicích, plíce a oči 

mi vypovídají sluţbu. Nohy mám velmi oteklé, čekám, ţe se 

kaţdý den zanítí. Oči mi zeslábly, a nejhorší je, ţe mi k ničemu 

nejsou ani kukátko, ani brýle. Zdá se mi, ţe mám pořádný 

náběh k dušnosti, protoţe se mi vstoje, ba i vleţe těţko dýchá. 

Nesmím si však stěţovat; člověk je tvor pomíjivý…“ 

O Marii Terezii je známo, ţe ráda jedla a to bez valného 

výběru. V posledních letech ţivota ztloustla natolik, ţe téměř 

nemohla chodit a musela být ve vídeňském Schönbrunnu 

dopravována z patra do patra v sedě na kanapi pomocí 

kladkostroje. Na podzim 1780, kdy jí bylo třiašedesát, se její 

zdravotní stav výrazně zhoršil. Trápila ji dýchavičnost 

a záchvaty silného kašle. Lékaři to připisovali plicní 

vodnatelnosti a také zápalu plic. Později se přidala vysoká 

horečka. Přenesli jí do postele a její nejstarší syn a spoluvladař Josef II. se jí zeptal, zda se jí 

leţí dost pohodlně. „Dost dobře k tomu, abych zemřela,“ odsekla. To byla její poslední slova. 

 

Stavební slohy 

 

Baroko – 2.díl 

Charakteristická pro barokní tvorbu je také osovost. Aby se dosáhlo souměrnosti, dává se 

stejný vzhled protilehlým stavbám s určením naprosto odlišným, stavějí se brány, které nikam 

nevedou, při vjezdech dvojí postranní 

dvířka, z nichţ jedna jsou od počátku 

zazděná atd. V interiérech, ať chrámových, 

nebo v sálech paláců a zámků, kde jsou 

skutečná okna jen po jedné straně, se na 

protější stěně malují a někdy imitují 

tabulkami ze zrcadel. Podobně i všechna 

slepá okna na fasádě se vyznačovala 

malbou (coţ dnes, po několikeré výměně 

skutečných oken, slouţí jako pramen 

poznání, jak byla členěna ve dřevě 

i prosklení původní barokní okna).  



Barok také jedinečným způsobem zhodnocuje a ztvárňuje krajinu (do níţ vkládá dlouhé 

aleje), terén, ať jiţ rovinu (zámecké parky), nebo svahy (terasy, schodiště, altánky), právě tak 

zachází s vodou (jezírka, fontány, kaskády v parcích), a to vše pojímá do velkoryse řešených 

a umělecky nenapodobitelných kompozic.  

Našim městům, přes vnější renesanční detail stále ve hmotě i skladbě gotickým, dává barok 

nový význam zmalebňující ráz a ze slohu zprvu cizího tvarem i měřítkem se stává slohem, 

dotvářejícím zdejší prostředí v duchu domácího smyslového cítění.  

Ze stavebních materiálů poslouţí jako relativní datovací pomůcka cihly, které jsou oproti 

nynějším a tím spíše gotickým cihlám nápadně ploché (výška 5cm).  

Barok oproti ostatním slohům přichází do našich zemí za málo příznivých okolností. Čechy 

jsou téměř vylidněné, nejen česká šlechta, připravená konfiskacemi o majetek, ale i ochuzení 

měšťané volí raději odchod do ciziny, neţ by přestoupili na katolictví. Veřejná poprava 

dvaceti sedmi představitelů českého povstání, konaná roku 1621 na praţském Staroměstském 

náměstí a vystavení hlav některých z nich na staroměstské mostecké věţi dokládají krutost 

bělohorských vítězů, a proto kdo můţe, opouští zemi. Za třicetileté války (1618 - 1648) 

táhnou Čechami co chvíli cizí i císařská vojska a oţebračují zbylé obyvatelstvo ať jiţ 

vymáháním výpalného, nebo ubytováním vojáků po domech, přičemţ nedobrovolní hostitelé 

byli povinni všehoschopnou soldatesku na svůj náklad ţivit a napájet. Ještě hůře se daří 

venkovu. Nepřítel vypaluje vsi (z nichţ mnohé se nedočkaly vícekrát obnovy a zbyl po nich 

osamělý kostel nebo jen název), sedláci utíkají do lesů a z některých se stávají loupeţníci. 

Kdyţ potom končí válka, spousta dobrodruhů z rozpuštěných ţoldnéřských armád hledá 

snadnou obţivu rovněţ v loupení, a protoţe se jim opěrnými body stávají dobyté nebo 

poloopuštěné hrady, káţe Ferdinand III., aby celá řada hradů byla pobořena (u mnohých 

naštěstí k provedení příkazu nedošlo).  

Města, hospodářsky zruinovaná, ztratila Obnoveným zřízením zemským i politickou moc (na 

sněmech jim zbyl jediný hlas) a teprve v 18. století se opět vzmáhají. Na venkově se 

spojováním opuštěných gruntů zřizují dvorce a na panském jsou nuceni těţce pracovat - 

robotovat poddaní, kteří se mění v nevolníky, zbavené svobody stěhování a volby povolání. 

Stará práva a privilegia se ruší a to vede k četným bouřím, z nichţ nejznámější je rebelie 

Chodů, končící popravou Jana Sladkého - Koziny v Plzni roku 1695, a největší povstání 

(které ve svých důsledcích otřáslo dosavadním zřízením a uspíšilo některé významné 

reformy), vzplanuvší roku 1775 a potlačené v smutně proslulé bitvě u Chlumce nad Cidlinou.  

Vládnoucí třídu - kromě absolutisticky panujících Habsburků, kteří si zabezpečili dědičné 

drţení českého trůnu - tvoří vedle určitého počtu starých rodů jednak cizácká šlechta, jednak 

nová šlechta domácí, povýšená z přisluhovačů císaři a církvi. Svou snahu o reprezentaci 

projevuje stavební činností, k níţ uţívá nejen výtěţků z lesů a polí, ale i zisk z nově 

zakládaných soukenických a bavlnářských manufaktur a skláren.  



Církev, získavší na sněmech první místo, dobývá na ideologické frontě pozice ztracené za 

reformace všemi prostředky, často drastickými a nevybíravými, opírajíc se mj. o řády 

kapucínský a zejména jezuitský (z něhoţ vyšel i P. Antonín Koniáš, jenţ ještě v první třetině 

18. století pálil veřejně nekatolické knihy), ale sahá io k citovému působení na lidskou duši. 

K tomu slouţí nádherné kostelní stavby a jejich vybavení, zlato a mramor, vůně kadidla, 

hudby, zpěv, velké církevní slavnosti, procesí k poutním kostelům, při nichţ svou úlohu hraje 

i putování okouzlující krajinou, trasou provázenou kapličkami nebo zastaveními kříţové 

cesty.  

Všechny tyto byť jen naznačené sociální a výrob vztahy, ideologické směry, touha po 

reprezentaci i snaha o pohodlí, komfort a příleţitost k radovánkám, ale i nezbytnost 

zabezpečit zemi proti vojsku nepřítele, si vynucují mnoţství nových staveb nebo více či méně 

podstatné úpravy starších objektů.  

Ranný barok v nejvšeobecnějším rozdělení slohů trvá v našich zemích od roku 1611 přibliţně 

do konce osmdesátých aţ začátku devadesátých let 17. století. V nejnovější době - jak bylo 

podrobněji řečeno jiţ u pozdní renesance - se mezi renesanci a barok vkládá stále samostatněji 

chápané slohové údobí, tzv. manýrismus. V architektuře zatím není přesně charakterizovaný 

ani časově vymezený (dokonce se objevil pokus povaţovat celé období raného baroku za 

manýrismus) a nejspíše mu lze přiřknout tvorbu do poloviny 17. století.  

 

Svobodné Jižní Čechy 

 

ALBRECHTICE NAD VLTAVOU  

Albrechtice nad Vltavou leţí v kotlině pod Píseckými 

horami asi 12 km jihovýchodně od okresního města 

Písku ve výšce 428 m n. m.  

Původní ves připomínaná jiţ ve 12. století přerostla 

v průběhu staletí v městečko. To bylo za třicetileté 

války zničeno. Později byly Albrechtice obnoveny 

a dnes patří k větším obcím okresu.  

Jednou z nejvýznamnějších jihočeských románských 

památek je albrechtický hřbitovní kostel svatého Petra 

a Pavla. Pochází z doby kolem roku 1190 a je zřejmě dílem milevské stavební hutě. Jeho 

současná podoba je výsledkem barokních úprav, jeţ byly provedeny v 18. století. Na stěnách 

kostela se zachovaly monumetální románské nástěnné malby z doby jeho zakládání, které jsou 

nejstarší v jiţních Čechách. 

Mimořádnou zvláštností je 108 kapliček u hřbitovní zdi s malbami lidových malířů, 

doprovázenými básničkami lidového umělce. Malby i texty vznikly v první polovině 

19. století a vyprávějí o významných událostech v ţivotě pochovaného.  

   

 

 



Ukázka z knihy 

 

Brown, Dan - Digitální pevnost 

 

Kapitola 1 

Byli ve Smoky Mountains ve svém oblíbeném penzionu a David se na ni usmál. "Tak co, 

miláčku? Vezmeš si mě?" 

Kdyţ k němu v posteli s nebesy vzhlédla, věděla, ţe on je 

ten pravý. Jednou provţdy. A právě kdyţ se mu upřeně 

zahleděla do sytě zelených očí, kdesi v dálce se rozeznělo 

ohlušující vyzvánění. Začal se jí vzdalovat. Natáhla se po 

něm, ale hrábla do prázdna. 

Právě zvuk telefonu Susan Fletcherovou definitivně vytrhl 

ze sna. Zalapala po dechu, posadila se na posteli a hrábla po 

sluchátku. "Haló?" 

"Susan, tady David. Vzbudil jsem tě?"  

Usmála se a překulila se na posteli. "Zrovna se mi o tobě 

zdálo. Přijeď, budeme si hrát." 

Zasmál se. "Vţdyť je ještě tma." 

"Hmmm," protáhla smyslně, "tak to tím spíš přijeď 

a budeme si hrát. Neţ vyrazíme na sever, můţeme se vyspat 

dosytosti." 

David podráţděně vzdychl. "Právě proto volám. Jde o ten náš výlet. Musíme to odloţit."  

V tu chvíli byla Susan dokonale vzhůru. "Coţe?" 

"Je mi to líto, ale musím mimo město. Do zítřka budu zpátky. Vyrazit pak můţeme hned ráno. 

Pořád nám ještě zbudou dva dny."  

"Ale já uţ jsem všechno zamluvila," namítla Susan a jen těţko přemáhala lítost. "Povedlo se 

mi sehnat ten náš pokoj ve Stone Manoru." 

"Já vím, ale..." 

"Dneska to mělo být výjimečné... Uţ je to šest měsíců... Měli jsme to oslavit... Pamatuješ si 

snad, ţe jsme zasnoubení, nebo ne?"  

"Susan," vzdychl David, "na tohle já teď váţně nemám čas. Čeká na mě vůz. Zavolám ti 

z letadla a všechno ti vysvětlím." 

"Z letadla?" zopakovala po něm nechápavě. "Co se děje? Proč by univerzita...?"  

"To nemá s univerzitou nic společného. Později se ti ozvu a všechno ti vysvětlím. Teď uţ ale 

váţně musím. Volají mě. Ozvu se, slibuju." 

"Davide!" vykřikla. "Co..." 

Pozdě. David uţ zavěsil. 

Susan Fletcherová leţela celé hodiny beze spánku a čekala, aţ zavolá. Telefon však zatvrzele 

mlčel.  

 

Odpoledne se Susan naloţila do vany. Ponořila se po krk do napěněné vody a snaţila se 

zapomenout na Stone Manor i na Smoky Mountains. Kde jenom může být? přemítala v duchu. 

Proč nevolá 

Původně horká voda byla zanedlouho vlaţná a nakonec vystydla docela. Zrovna se chystala 

vylézt, kdyţ zazvonil bezdrátový telefon. Jak Susan vskočila a hmátla po přístroji, který 

nechala leţet na umyvadle, vyšplíchla voda z vany na dlaţdice. 

"Davide?!" 

"Tady je Strathmore," ozvalo se ve sluchátku.  



Susan celá zvadla. "Aha." V tu chvíli ani nedokázala zastřít, jak hrozně je zklamaná. "Dobré 

odpoledne, šéfe." 

"Čekala jste mladšího?" Volající se uchechtl. 

"Ne, pane," koktala Susan v rozpacích. "Není to tak, jak si..." 

"Ale jistěţe je," zasmál se. "David Becker je dobrý chlap. Drţte se ho."  

"Díky, pane." 

Šéfův hlas náhle ztvrdl. "Susan, volám, protoţe vás tady potřebuju. Okamţitě."  

Snaţila se rychle vzpamatovat z rozpaků a soustředit se. "Je sobota, pane. Obvykle..." 

"Já vím," odvětil klidně. "Tohle je nouzová situace." 

Susan se napřímila. Nouzová situace? Tohle slovo Strathmora ještě nikdy neslyšela vypustit 

z úst. Nouzová situace? V dešifrovacím? Něco takového si ani neuměla představit. "A-ano, 

pane." Na okamţik se odmlčela. "Budu tam tak brzy, jak jen to mude moţné."  

"Raději dřív." A pak Strathmore zavěsil. 

 

Susan Fletcherová stála zabalená do osušky a voda z ní odkapávala na úhledně sloţené 

oblečení, které si předešlého večera přichystala: turistické šortky, svetr pro chladné zimní 

večery a nové prádélko, které hodlala uplatnit za nocí. Nyní však v depresi zamířila ke skříni 

pro čistou blůzu a sukni. Nouzová situace? V dešifrovacím? 

Kdyţ kráčela po schodech dolů, uvaţovala nad tím, co by jí tenhle den mohlo znepříjemnit 

ještě víc. 

 

Záhy se to měla dozvědět. 

 

Vaříme s… p. Kuvikovou 

 

Nebe v hubě 

 

5 celých vajec, 30 dkg cukru (jemná krupice) – ušlehat, přidat 30 dkg hladké mouky, 1 prášek 

do pečiva a 125 ml oleje  a promíchat. Nalít na vymazaný a vysypaný plech, péct v troubě na 

180 °C (aţ se nelepí těsto na špejli).  

Po upečení, ještě hned za tepla udělat do buchty obrácenou měchačkou po celé ploše dírky – 

cca 3 cm od sebe a do dírek nalít připravenou tekutou směs (4 lţíce instantní kávy, 4 lţíce 

kakaa, 4 lţíce cukru krystal, 4 lţíce rumu – zamíchat a dolít vodou do ½ litru).  

Po vychladnutí ušlehat 1 šlehačku, zašlehat do ní 2 tvarohy a cukr (podle chuti). Touto směsí 

potřít vychladnutý korpus, posypat strouhanou čokoládou (grankem).  

 

Vinetuovi bratři a sestry 

 

Indiánské války – 1.díl 

 

Indinské války je termín 

popisující sérii konfliktů 

mezi evropskými 

kolonizátory či později 

americkými osadníky 

a domorodými kmeny na 

území Severní Ameriky. 

Primárním důvodem 

konfliktu byla rostoucí 

poptávka po půdě vyvolaná 



imigrací z různých evropských zemí. Ta vedla k osídlování západních teritorií bělošskými 

kolonizátory a vytlačování indiánů stále více na západ případně jejich odstranění do předem 

daných území - rezervací. Dalším problémem byla kulturní nekompatibilita obou etnických 

skupin. Při těsnějším souţití Indiánů a bělochů se objevovalo mnoho nedorozumění, 

nesrovnalostí a incidentů. Tyto faktory následně vedly ke konfliktům. 

Často ještě dříve, neţ začaly skutečné války, zdecimovaly indiánskou populaci z Evropy 

zavlečené choroby. Jednalo se o nemoci jako neštovice, mor, spalničky, zarděnky a jiné, na 

něţ organismy domorodců neměly vypěstovanou ţádnou imunitu. Evropané šířili tyto 

choroby zprvu nevědomky, ale posléze si všimli, ţe účinky nemocí mají na domorodce daleko 

zhoubnější vliv, neţ na ně. V několika válkách toho následně chtěli vyuţít. Nejznámějším 

příkladem je pokus o rozšíření neštovic během obléhání pevnosti Pitt za Pontiacova povstání. 

Jedná se o jeden z prvních případů pouţití biologických zbraní. Nicméně i Indiáni se snaţili 

proti bělochům vyuţít primitivní biologické zbraně - pokusili se otrávit studnu u Fort Ligonier 

v roce 1761, avšak s malým efektem. Naopak v letech 1757-1758 si sami mezi sebou roznesli 

neštovice, kterými se nakazili mj. při drancování v pevnosti William Henry. Evropské nemoci 

si vyţádaly daleko více indiánských ţivotů neţ přímé vojenské akce. Odhady se různí, ale 

mnohé indiánské kmeny takto ztratily i 90 % své populace, coţ mělo samozřejmě velmi 

zásadní vliv na vojenskou sílu domorodců. 

Příčiny, jeţ stály za vznikem konfliktů mezi kolonisty a Indiány, byly různé a zdaleka 

nesouvisely jen s územní expanzí, která nicméně hrála důleţitou úlohu. V 17. století postupně 

narůstal počet obyvatel prvních kolonií na východním pobřeţí dnešních Spojených států 

amerických a způsoboval tak čím dál větší tlak na získávání nové obdělávatelné půdy. 

Způsob, jakým ji od Indiánů kupovali, byl pro ně často nevýhodný. Indiáni nebyli zvyklí na 

evropský způsob chápání vlastnictví a neuvědomovali si plně dopad prováděných obchodů. 

Dalším problémem, který narušoval vzájemné vztahy s domorodými obyvateli, byl způsob, 

jakým kolonisté zajišťovali pastvu svého dobytka - nebrali ohled na neohrazená indiánská 

políčka a evropský dobytek pak na nich způsoboval těţké škody. Jiné třecí plochy vznikaly 

kvůli tomu, ţe Evropané občas nedokázali rozlišit jednotlivé indiánské skupiny. Indiáni, 

neorganizovaní do tak mohutných a tak dobře řízených celků jako byly například anglické 

kolonie, se proti zvůli svých sousedů mohli jen těţko bránit legální cestou, neboť soudní moc 

jim vnutily organizovanější evropské celky. Další příčinou rozmíšek, které někdy vedly 

i k válkám, byla různá nedorozumění vyplývající například z nedostatku kvalitních 

překladatelů a incidenty spáchané v opilosti. Svou roli hrála rovněţ vzájemná podezíravost 

a obavy z útoku druhé strany. A v neposlední řadě byly konflikty způsobovány i kvůli 

ekonomickým zájmům (zejména obchod s koţešinami). Je nutno podotknout, ţe Indiáni 

nevystupovali nikdy jednotně a prakticky ve všech konfliktech získali kolonisté část 

domorodců na svou stranu jako spojence. 

První válka, která byla zřejmě způsobena anglickým rozpínáním v údolí virginské řeky James 

a stavbou několika pevnůstek na území kmenového svazu Powhatanů bez jejich souhlasu, 

proběhla v letech 1609/1610-1614 a skončila nerozhodně. Druhá započala překvapivým 

útokem Indiánů na Evropany, který způsobil smrt v té době asi čtvrtiny obyvatelstva Virginie 

(347 osob) a pokračovala systematickými trestnými výpravami kolonistů v letech 1622-1632. 

Boje znovu skončily bez jasného vítěze. Ke třetí došlo v letech 1644 - 1646, kdy Indiáni 

nezvládli vyuţít počáteční úspěšný překvapivý útok a byli postupně vytlačeni ze svého území. 

V důsledku válek byla vytyčena jasná hranice mezi anglickým osídlením a domorodci. 

Pequotská válka probíhala v letech 1636-1638 na území jiţní Nové Anglie (Connecticut) mezi 

Pequoty na jedné a Angličany spolčenými s některými sousedními indiánskými kmeny na 

druhé straně. Pequotové byli rozdrceni a ve válce krále Filipa jiţ stáli na straně Angličanů. 

V letech 1642-1644 se osadníci katolické kolonie Maryland dostali do konfliktu s irokézským 

kmenem Susquehannocků. Ti získali zbraně od Švédů z Nového Švédska a podařilo se jim 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Connecticut


odrazit útok anglických kolonistů na svou tvrz. Způsobili jim při tom poměrně značné ztráty. 

Navíc zajali 15 kolonistů a umučili je, coţ byl mezi irokézskými kmeny relativně běţný 

postup vůči zajatcům (viz smuteční války). Mír byl uzavřen aţ roku 1652. 

Kieftova válka propukla mezi severními Delawary (Munsee - Lenni Lenape) a Nizozemci 

v roce 1643. Tento konflikt byl neobyčejně krvavý. Ještě v roce 1628 měla nizozemská 

kolonie asi 270 obyvatel, ve 40. letech to byl zhruba 1 000 osadníků a proti tomu ztráty 

dosahovaly na straně Indiánů snad aţ půl druhého tisíce a na straně Evropanů zřejmě okolo 

100. Nizozemce podpořili jako spojenci Angličané. 

 

 

 

Wyprávěj, Jani 

 

Kdyţ se hlásí KRYŠTOF 13 – 1. část 

 

Teď si budete číst o velmi závaţné věci, 

o záchraně lidského ţivota.  

Kromě Rychlé záchranné sluţby máme 

i Leteckou záchrannou sluţbu. Určitě uţ jste na obloze 

spatřili vrtulník v národních barvách. Do rádiového 

éteru se hlásí volacím znakem „Kryštof 13“. Víte, proč 

zrovna Kryštof?  

Spojení sv. Kryštofa s Leteckou záchrannou 

sluţbou není nahodilé. Je pomocníkem v nouzi. 

Patronem a ochráncem proti náhlé smrti, nákazám, 

bolestem, ranám, ţivelnému nebezpečí a extrémům 

počasí. Drţí ochrannou ruku nad dětmi i dospělými. 

Uctívají ho řidiči, letci, námořníci i cestující. Jeho 

jméno v řečtině znamená „nosič Krista“. Je zobrazován 

jako obr opírající se o mohutnou hůl a nesoucí na ramenou malé dítě. A jak můţeme 

následovat příklad sv. Kryštofa? Tím, ţe nabídneme své srdce, zkušenosti i dovednosti 

a budeme slouţit bliţním, pomůţeme těm, kteří v nouzi potřebují podat pomocnou ruku. 

V případě Letecké záchranné sluţby přichází pomoc i symbolicky – z oblohy. 

 

HISTORIE  

Nasazení letadel pro zdravotní sluţbu je známo jiţ během druhé světové války a po ní. 

Jejich zkušenost prověřila vrtulníky jako ideální prostředek v nepřístupném a nepřehledném 

terénu, proto našly uplatnění nejprve v horských podmínkách. Vrtulníky jsou dnes nedílnou 

součástí záchranných sluţeb na celém světě.  

(pouţito z Almanachu LZS, MUDr. Marek Slabý) 

 

Kdyţ vaše rodiče byly dětmi, začaly se psát prvopočátky LZS. V roce 1975 se 

uskutečnila první technická záchranná akce s vrtulníkem Mi-2 (pilot Stano Hradský), který za 

pomoci známého horolezce Michala Orolína přepravil v podvěsu zraněného horolezce přímo 

z vrcholu Bielovodske věţe. 

• • • 

Bylo 25. června 1979, kdy mě volali kamarádi z Vysokých Tater, ţe došlo při 

záchranné akci k letecké nehodě vrtulníku Mi-8. Při nehodě zahynuli dva členové posádky 

a 5 pracovníků Horské sluţby Vysoké Tatry. Zahynuli zde moji přátelé a ironií osudu byla i 



smrt špičkového horolezce Milana Krišáka, který se pár dnů před tímto tragickým letem vrátil 

zdráv z horolezecké expedice v Himálaji. 

Tento moment u mě rozhodl – řekl jsem si, ţe musím pomoci při přípravě projektu 

řádného chodu Letecké záchranné sluţby podobně, jak tomu bylo v té době jiţ v Německu, 

Rakousku nebo ve Švýcarsku. 

• • • 

V roce 1984 jsem se setkal s Peterem Rajcem z Horské sluţby Vysoké Tatry a poprvé 

jsme společně začali pracovat na budování LZS. Nejdříve jsme se zaměřili na hory, ale 

později byl projekt rozšířen na pokrytí celého území tehdejšího Československa. 

Jen díky obrovskému nadšení skupiny lidí se podařilo za podpory České pojišťovny 

a Slovenské pojišťovny zahájit nejdříve zkušební provoz LZS v Praze dne 1. dubna 1987 

a postupně v průběhu dalších pěti let i jinde. Celkem bylo v obou republikách do provozu 

uvedeno 18 středisek LZS. 

LZS v Československu od samého začátku „vstoupila do Evropy“. Střediska postupně 

získala označení KRYŠTOF 1 aţ 18. Stali jsme se členy evropské organizace EURAMI, která 

má za cíl dále rozšiřovat spolupráci v této oblasti. 

• • • 

Provoz LZS v Českých Budějovicích byl oficiálně zahájen 1. května 1991, v roce 

2011 jsme tedy oslavili dvacáté narozeniny. Vystřídali se tři provozovatelé vrtulníku. Armáda 

České republiky (1991–1994), Helicopter s. r. o. (1995–2003) a společnost ALFA-

HELICOPTER, spol. s r. o. (2004 do současnosti). Létali jsme uţ s několika typy vrtulníků:…  

 (pouţito z Almanachu LZS, zakladatel Ing. Ladislav Mika) 

 

 

Cesty k pacientům 

Nezastupitelnou úlohu má vrtulník při hromadných neštěstích, přírodních katastrofách 

i u zásahů v terénu těţko přístupném pro pozemní techniku. Mimo základní moţnosti dopravit 

rychle na potřebné místo záchranáře, je moţné jejich vyuţití i tam, kde nelze se strojem 

přistát. LZS je schopna provádět výsadky záchranářů slaněním z vrtulníku a přepravu osob 

v podvěsu pod vrtulníkem. Postiţený absolvuje transport v podvěsu v doprovodu k tomu 

vyškoleného záchranáře na nejbliţší místo, kde je moţné přistát a osoby přemístit do kabiny 

vrtulníku, nebo je předat k dalšímu pozemnímu transportu. Přístup ke zraněným je moţný bez 

přistání např. na vodní hladině, na vrcholcích hor, v obtíţném terénu a v těch nejhorších 

situacích, při obrovských haváriích a neštěstích.  

 

 Slaňování -  řízené spouštění záchranáře po laně  

 Podvěs     -   přeprava  pacienta nebo nákladu zavěšených pod kabinou vrtulníku 

 

 

Zlaté české ručičky 

 

Drátování  nádob - 1.díl 

 

Drátování nádob je technika, která v moderní době ztratila svůj původní účel, totiţ opravu 

rozbitého hliněného nádobí. O to více to svědčí o její oblibě z hlediska dekorativního. 

Z obyčejné lahve, hrnce nebo květináče se rázem stane dílo, které můţe zdobit nejeden kout 

vašeho domova. Nahlédněte do našeho průvodce základní technikou opletu 

květináče.  

Materiál a potřeby: 

květináč o průměru 10 cm 



asi 8, 5 m silnějšího drátu 

štípací kleště 

ploché kleště 

1. Na květináč o průměru 10 cm si štípacími kleštěmi nastříháme 5 drátů o délce 60 cm 

a jeden dlouhá 90 cm. Začneme tím, ţe dva dráty překříţíme v jejich středu a dvakrát 

obtočíme. svislý drát bude přitom leţet na vodorovném. Ve výsledku bude kaţdý z drátů 

pokračovat svým původním směrem. Svislý svisle, vodorovný vodorovně. V místě překříţení 

dráty přidrţujeme, protoţe mají tendenci se rozmotat. 

Pod zkříţené dráty přiloţíme vodorovně třetí drát a připojíme ho ke svislému stejným 

způsobem, jako ten první, a to ve vzdálenosti asi 1,5 cm od druhého vodorovného drátu. 

Čtvrtý drát přiloţíme svisle na dva vodorovné po pravé straně svislého drátu. Nejdříve 

spojíme dvěma obtáčkami s drátem v horní řadě a poté ve spodní řadě. Mezi dráty vznikne 

čtvercové okénko přibliţné velikosti 1,5x1,5 cm.  

Aby se nám dráty při manipulaci nerozmotávaly, můţeme na jejich přidrţení pouţít dřevěný 

kolíček na prádlo.  

 
2. Stejným způsobem připojíme další dva dráty. Výplet si otočíme vţdy tak, abychom 

přiloţený drát pokládali zprava a začínáme vţdy vrchní řadou. Nejdelší drát přikládáme 

nakonec a to tak, aby na jedné straně končil stejně jako ostatní dráty a na druhé je přesahoval 

o 30cm.  

Místo spojující první dva dráty by přitom mělo být ke konci umístěno ve středu výpletu.  

 
3. Takto zhotovenou mříţku poloţíme na dno květináče a nejdelší drátek začneme vytvářet 

obvodovou řadu kolem obvodu květináče. 

Postupujeme takto: 

 po obvodu květináče si rozdělíme na dvanáct stejně velkých dílků. Na vyznačení 

pouţijeme obyčejnou tuţku. 

 nejdelší drát přiloţíme k hraně květináče a v naznačeném místě ohneme směrem 

doleva tak, aby kopíroval jeho obvod. 

 další následující drát nasměrujeme k vyznačenému budu na obvodu květináče 

nejdelší drát přes něj tomto místě přeloţíme a dvěma otáčkami spojíme. 

 

Pokračování příště 

 



 

Zvířecí a rostlinná říše – Jitka S. 

 

Maskování zvířat 

 

V říši zvířat snad neexistuje zvíře, které by se nemaskovalo. Oběť proto, aby jí útočník 

nesnědl a útočník zas proto, aby se snadno ke kořisti mohl přiblíţit. Jsou však zvířata, která 

svým maskováním vynikají, ať uţ vzpomene tygra či pumu, které rozhodně v přirozeném 

prostředí nemáte moc šancí na dálku vidět nebo různé brouky, kteří vypadají jako list. 

Naprostými mistry se stali rozhodně ta zvířat, která dokáţou své barvy měnit. Není jich 

mnoho, patří mezi ně nezapomenutelný 

chameleon nebo chobotnice zástupce z vodní 

říše. Maskování zvířat je důleţitá a rozhodně 

zajímavá vlastnost zvířecí říše. 

 

Masožravé rostliny 

 

Mezi české masoţravky rozhodně patří 

rosnatka. Otázka, proč vlastně květina „loví“ 

hmyz, je myslím lehce zodpověditelná. 

Květiny, které to dělají, ţijí na půdách, kde 

mnoho ţivin chybí a tak se u nich vyvinula 

schopnost si jídelníček zpestřit. Jak to vlastně dělají. Rozhodně si nepředstavujte známou 

Adélu, která by se natahovala po kolem letícím hmyzu. Květiny se naučili lákat hmyz na 

vůně. Vůně se táhne z hlubokého kalíšku listu, který mají upravený. V něm mají připraveny 

šťávy, které jakmile tam hmyz dosedne mu slepí křídla a postupně ho celý rozloţí a květina se 

tak dostane k cenným látkám. 

 

Eroze - přirozený proces? 

 

To ţe hory zanikají a vyrůstají jinde jiné, je proces naprosto normální a ničím neobvyklý. Jak 

jinak bychom během dějin naší planety přišli k různým typům hor a kopců? Bohuţel my lidé 

tomuto procesu napomáháváme daleko větší silou, neţ jsme si ochotni připustit. Nejen 

samotné hromadné zdolávání hor, ale i obdělávání velkých lánů polí dopomáhá k erozi. Není 

totiţ jen eroze větru, ale erozi způsobuje i voda. Je jasné, ţe hlína, kde někde zmizí, se objeví 

jinde, ale uţ nebude mít stejnou kvalitu. Tak vlastně sami dopomáháme k sniţování 

výnosnosti naší planety. Stejně tak těţba uhlí a nerostů. Nejedná vţdy jen o hlubinnou těţbu, 

po které zůstávají obrovské plochy děr, ale například jako hnědého uhlí těţba povrchová. 

Nebo lomy, Všimli jste jak daleko se v krajině je lom vidět? Jak se zakusuje nejen do kamene, 

ale i do lesa okolo, jehoţ stabilitu ničí. 



 


