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Novinky 

 

- Na Facebooku vzniknou nové stránky Fokusovin, které se budou věnovat hlavně 

básnické tvorbě jednak klientŧ Fokusu i klientŧ Libníče. Další přispěvatelé básnické 

tvorby jsou vítáni 

- Kdokoliv by měl zájem přispět nebo častěji přispívat do Fokusovin mŧţe své 

příspěvky posílat na fokusoviny /zavináč/ seznam.cz 

- Ráda oznamuji, ţe rubriky Pěstování květin se po paní Slávce P. ujala Jarka K. 

z pobočky Fokusu Český Krumlov 

- Nově vznikla rubrika: „Zdravím, zdravíš, zdraví“, kam bude přispívat Karel Č. 

- Nově také vznikne rubrika „Sladké mámení“, kde Jarka K. bude dodávat recepty na 

pečení všeličeho sladkého 

 

 



 

Akce 

 

O nás s námi 7.1. 

 

Šlapu si to směrem do Fokusu. Dnes se chystá 

kaţdoměsíční setkání „O nás s námi“. Co je to? 

Jednou měsíčně se sejdeme nad programem 

současným i budoucím. Dozvíme se, co se bude dít 

a také máme sami příleţitost říct, o co bychom stáli. 

Tentokrát navíc byl i začátek roku. Seznámili jsme 

se Jančou, která bude pracovat ve Fokusu místo 

Kataríny, která se chystá na mateřské povinnosti. 

Sešlo se nás hodně, dokonce tolik, ţe musely být 

doneseny ţidle. Agáta se rozpovídala hlavně 

o výletu na Lipenské jezero a bruslení na něm, kdyţ 

nebude mrznout, uděláme jen pěší vycházku. Mezi návrhy byla návštěva výstavy dinosaurŧ 

na výstavišti, která proběhne na konci února a na začátku března. Také jsme se dozvěděli 

o časopisu Fokusoviny. Jeho webové stránky oslavili jeden rok a přivítali 2000 návštěvníkŧ. 

Protoţe další návrhy a nápady nebyly, ukončila se diskuze a začaly se chystat deskové hry.   

 

Výlet do Horní Plané s FOKUSem 15. 1. 2013 - Jarka K. 

Ten den jsem se probudila do kalného rána nikolivěk opilcova, alebrţ doslova a do písmene: 

svět se utápěl 

v šedivé mlze. 

Přesto jsem si 

s chutí připravila 

svačinu a po 

snídani vyrazila 

směrem na 

vlakové nádraţí – 

bylo se na co těšit 

– poprvé jsem jela 

s členy krumlovského Fokusu na výlet. Po dlouhých podmračených týdnech napadl sníh, 

takţe jsme všichni vyrazili s dobrou náladou a v očekávání pěkných fotografických úlovkŧ. Já 

jsem šla údolím ze sídliště Mír a hned pod kopcem jsem se potěšila pohledem na barevné 

papoušky ve voliérách, na pár krásných černých labutí a pestře oděného kačera, který 

předváděl, ţe mu studená voda vŧbec nevadí. Rozverně mával křídly a ráchal se v rybníčku 

jako v parném létě. Naše krumlovská výprava se nakonec 

zúţila jen na tři členy, kromě Pavly Ohniskové, vedoucí 

druţstva, a mě dorazil ještě Michal. Jirku bohuţel sklátila 

angína. Za chvilku uţ stál vlak ve stanici a z posledního 

okénka posledního vozu nám mával Pepa. Bylo nám divné, ţe 

naši kolegové sedí aţ vzadu, ale pak jsme si řekli, ţe do cíle 

naší cesty dojedeme stejně jako ti z první třídy.   

Z Budějovic se vypravili Agáta, Marie, Pepa, Honzík 

a Karel. Do Horní Plané jsme dorazili po desáté, zjistili jsme 

si odjezd zpátečního vlaku a Pavla určila první cíl naší 

procházky: Infocentrum. Bez mapky a bez pohledu se 

odmítala vrátit domŧ. Počasí nám ukázalo svou vlídnější 



tvář, zpoza mrakŧ vykouklo sluníčko a hned se našich v hlavách zvedla hladina serotoninu. 

Stoupali jsme ulicí k náměstí a Pepovi se neudělalo dobře, kdyţ jsme míjeli místní školu (on 

prý na svá školní léta nevzpomíná s nostalgií, natoţ s radostí – spíš se mu vybavila rodičovská 

rákoska). Moţná bychom si jí 

nevšimli, ale je postavena ve slohu, který nám připomněl staroanglické stavby. Na náměstí 

jsme chvíli tápali, Infocentrum bylo v nedohlednu. Pepa nás sice v dobré víře zavedl před 

městský úřad, ale nakonec nám poradily prodavačky ze samoobsluhy, ţe je íčko ještě trochu 

dál. Pavla uspokojila své poţadavky a mapkou nás vybavila skoro všechny. Takto vyzbrojeni 

jsme se vydali dál hledat kouzelnou studánku a kapli na Dobré vodě. Někteří se uţ sice začali 

shánět po kávě či dobrém obědě, byli však umlčeni tím, ţe si to přece musí nejprve zaslouţit. 

Přestali reptat a s pokorou stoupali kopcem výš. A proč by se měli vymračovat - „svítíčko 

slunilo“, ptáci pěli písně bezmála jarní a občas se na nás snesla stříbrná sprška z korun 

nádherně ojíněných stromŧ. Lovili jsme snímky napravo i nalevo a v dobrém rozmaru jsme 

došli ke studánce, jejíţ pramen byl bohuţel uzamčen za rezatými vrátky. To trošku rozladilo 

Pavlu, která doufala, ţe si pojistí splnění svého nejtajnějšího přání – no, ne vţdy se zadaří, 

musela to trochu odloţit. Náladu pak pozvedla dobře mířená „střela“ – sněhová koule, coţ 

zase napadlo koho jiného, neţ mě. Pepa přeţil pecku do čepice, určitě by se uchytil i ve 

fotbalovém týmu, hlavičky fakt zvládá bravurně. Brána u kaple byla také zamčena, ale to nám 

nezabránilo udělat pěkné fotky. Potom jsme se ještě zastavili u pomníku Adalberta Stiftera a 

uspořádali jsme si chvilku poezie – Agáta nám z němčiny přeloţila úryvek ze spisovatelovy 

básně, v níţ opěvoval krásy zdejšího kraje. O chvíli později jsme mu dali zapravdu. Cesta se 

konečně stočila dolŧ a my zalitovali, ţe nemáme aspoň vycpané igelitky – byli bychom se 

rádi svezli. Náhle se před námi otevřela ta „nádherná panorámata“ – pohled na zamrzlou 

hladinu lipenského jezera rozdělenou vodní cestou přívozu. Kopce a lesy na druhém břehu se 

schovávaly v mírném oparu, takţe se nám nepodařilo zahlédnout nejvyšší vrchol Plechý, jak 

nás informovala naučná cedule. Zato jsme se pozastavili údivem nad umem jakéhosi místního 

umělce, který za svým domem do skály vytesal vkusnou obdobu „Semiramidiných visutých 

zahrad“. Fotili jsme ostošest. Společně jsme vyslovili tomuto člověku a jemu podobným velké 

uznání. Došli jsme opět na náměstí a hladovcŧm se začalo blýskat na časy. Ze dvou restaurací 

nás však rychle vyprovodili – oběd nevaří. Do třetice jsme narazili na restauraci U kohoutŧ – 

a nejspíš to byla ta nejlepší ze všech. Meníčko za 65 Kč, výborná česnečka, medovník – 

prostě kaţdý si přišel na své. Móóc příjemné zastavení. Pak uţ nám zbývala jen hodinka času, 

zamířili jsme tedy k přívozu. Led byl ještě tenký, ale na kraji v rákosí jsme si klouzačku přece 

jen uţili. Naše nadšení dokládají zdařilé fotografie.  Také jsme se prošli po pláţi, padl 

návrh, ţe by nebylo od věci zabrat si tam místo, aby nám ho nikdo do léta nevyfoukl. Hlášené 

sílící mrazy naše rozhodnutí nakonec zvrátily. Moţná, kdybychom to správně zpropagovali 

(jak krásné české slovo, které v dnešní době často slyšíme z televizních obrazovek!), našlo by 



se pár chtivých – myslím např. mezi těmi, kteří obléhají markety před slevovými akcemi – 

kteří by tam přišli za mírný poplatek bivakovat. Cesty, jak sponzorovat své aktivity, jsou 

přece v naší společnosti rozličné – proč jednou také nezkusit prokličkovat mezi zákony? 

Ostatně Fokus by získané peníze určitě vyuţil pro dobrou věc! Doufám, ţe jste pochopili 

nadsázku v mých předchozích větách. Upozornění: nic takového ve skutečnosti nezkoušejme, 

nás, slušné lidi, by stejně takový výdělek netěšil. Vrátíme se raději k našemu výletu - uţ se 

blíţí k závěru, nemyslete však, ţe jsme si ještě neuţili, jak já s oblibou říkám, „rybí 

veselosti“! Při návratu k nádraţí jsme totiţ narazili na dětské hřiště s bytelnými houpačkami: 

výzva! Samozřejmě pro Pavlu a pro Jarku! Nakonec neodolal ani Michal a spolu jsme 

zapózovali. Z fotografie vidno, ţe létání na houpačce rozveselí nejen děti. Dospělí se radují 

moţná ještě víc.  Naše krumlovská sekce došla k závěru, ţe i dospělí by si měli hrát. Je to 

bezpochybně nejlepší terapie pro lidi s duševním problémem. Smích pomáhá zapomenout na 

naše trápení a trápeníčka. Ostatně i zdraví lidé znají to známé: čistota - pŧl zdraví, veselá mysl 

- celé. A co víc! Nic to nestojí. Chtěla bych říct, ţe jsem si výlet náleţitě vychutnala (a jistě 

nejen já) v dobré vŧli mezi příjemnými lidmi. Takţe příště pojeďte s námi!            

 

Vaření - uzené s kočičákem 24.1. 

Nakoupili jsme s Agátou potřebné suroviny pro vaření. Kromě masa, které jsme přinesli den 

předtím z masny od Dědoucha. Vykostil jsem dva kusy uzeného masa, zatímco chlapi se vrhli 

na škrábání brambor. Potom jsme ještě otevřeli sáčky s Roudenským zelím, dali jsme všechno 

vařit. Aţ vše bylo hotovo, tak jsme zasedli společně ke stolu a poobědvali jsme. Všem moc 

chutnalo a nezbyla ani kŧrčička. 

 

Výroba z hlíny 13.2. 

 



Výstava fotografií v biologickém centru 

 

 

 

 

12.3.2013 – Todeňská hora aneb jak je snadné ztratit se 

 

Jedu si to po schodech vzhŧru se svým manţelem Zdeňkem směrem na autobusové nádraţí 

a to ještě netušíme, co nás čeká a nemine. Čekají tam Honzík a Pavel. Za chvíli dorazí Dana 

a po Agátě poslední člen naší výpravy Karel. První šok je ten, ţe autobus jede aţ v 11. Ten 

v 10.15 sice míří směrem na Trhové Sviny, ale 

míjí je. Tak si sedáme na kávičku a čaj o patro 

níţ. A pak uţ hurá Trhové Sviny, z nádraţí se 

vracíme kus zpátky, abychom chytili ţluté 

značky, které nás povedou aţ na Todeňskou 

horu. Ze začátku jdeme po silnici, na které ale 

nejezdí auta a tak mŧţeme vychutnávat krásy 

okolí. Bohuţel jsme nuceni opustit pevnou 

vozovku a následovat ţlutou značku přírodou. 

Ne všude je terén stejně pevný. Obcházíme 

vlhká místa, ale stále máme směr správný. 

Překračujeme na cestě i potok a pak uţ nás 

vesnička Březí a po ní Neţetice. Tam všude zas byla pevná vozovka, ale po ní následuje cesta 

lesem. Nejprve stoupání pak chŧze po rovině aţ na rozcestí pod Todeňskou horou. Pak uţ jen 

zbývá zdolat vrchol a hurá odpočinek.  Po té, co jsme se pokochali okolím, tak nám zbývají tři 



kilometry do Ločenic po červené značce. Vracíme se na rozcestí, jdeme dále dolŧ po červené 

značce, cesta příjemně klesá aţ k místu, kde je 

bahno, obcházíme cestu, ale potom ztrácíme 

červenou značku, protoţe jsme se ztratili, 

pokračujeme dále do údolí po neznačené cestě, kde 

nám cestu přehradí potok, který má široké koryto, 

a tak se nemŧţeme dostat na druhou stranu. 

Vracíme se zpátky do kopce, stále stoupáme, ale 

nenacházíme ţádný bod, podle kterého bychom se 

mohli orientovat. Agáta volá Tomášovi, aby měl 

připravené auto pro případ nouze 

Jdeme dále lesem, aţ vylezeme na louce, odkud 

vidíme vesnici, přecházíme louku a pole na cestu 

a jdeme směrem, kde jsme viděli vesnici. Cestou 

ještě potkáváme dva lidi, kteří nám oznamují, ţe 

před námi je obec Todně a za ní Něchov. V obci 

Todně je autobusová zastávka, kde se uvelebíme. 

Agáta sděluje Tomášovi, ţe autobus jede jenom do 

Ločenic, odkud bychom museli chytit další spoj. 

Tomáš nabízí, ţe spolu se synem paní Kuvikové pro 

nás dojedou a opravdu za 45 minut jsou tam. Syn paní Kuvikové veze lidi do Českých 

Budějovic a Tomáš do Trhových Svinŧ, odkud jede autobus do Českých Budějovic. A tak náš 

výlet přece jenom dobře dopadnul. 

 

A jako astronomie 

 

A jako astronomie – 10. Díl 

Atmosféra Neptunu má zelenomodrou barvu a je o mnoho bouřlivější, proměnlivější neţ 

atmosféra Uranu. Mraky rŧzné výšky jsou v ní unášeny rychlostí více neţ 1000 km/h (v okolí 

Velké tmavé skvrny aţ 2000 km/h – jde o nejvyšší 

zjištěnou rychlost ve sluneční soustavě). Většina větrŧ, 

které na planetě vanou, se pohybuje západním směrem 

souběţně s rovníkem, a tedy proti rotaci planety. Jsou 

soustředěny do pásŧ podobně jako v atmosféře Jupiteru 

a mají prŧměrnou dobu oběhu 19 hodin. Jelikoţ doba 

rotace planety je 16 hodin, atmosféra planety rotuje 

rychleji neţ samotná planeta. Zajímavým jevem byla 

v době prŧletu sondy Voyager 2 Velká tmavá skvrna na 

jiţní polokouli, široká jako Země (či jako polovina 

známé Velké rudé skvrny na Jupiteru). Nejspíš to byl 

obrovský vír, otáčející se rychlostí více neţ 600 km/h, 

ale existují i hypotézy, ţe se jednalo o obrovskou bublinu vystupující z hlubších částí planety. 

Větry pohybovaly skvrnou na západ rychlostí okolo 1080 km/h. Opětovné pozorování 

Neptunu v roce 1994 Hubbleovým vesmírným dalekohledu ukázalo, ţe Velká tmavá skvrna 

zmizela či byla překryta dalšími útvary v atmosféře. Vyjma Velké temné skvrny byla 

v atmosféře pozorována i tzv. Malá temná skvrna. V největší výšce obrovskou rychlostí 

prolétají malé jasné obláčky, o kterých se soudí, ţe jsou tvořeny ledovými krystaly metanu. 

Vyjma skvrn byly během prŧletu sondy Voyager 2 objeveny i dlouhé světlé mraky v horní 

části atmosféry planety, které se pohybovaly kolem planety kaţdých 16 hodin. Vţilo se pro ně 

označení „skútr“. V atmosféře planety byly pozorovány i mraky nápadně připomínající 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosf%C3%A9ra_Uranu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_tmav%C3%A1_skvrna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra_Jupiteru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_tmav%C3%A1_skvrna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_rud%C3%A1_skvrna
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hubble%C5%AFv_vesm%C3%ADrn%C3%BD_dalekohled
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal%C3%A1_temn%C3%A1_skvrna&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voyager_2


pozemské cirry. Šest let pozorování Hubbleova vesmírného dalekohledu naznačují, ţe 

v atmosféře planety dochází ke střídání ročních období podobně jako na Zemi. Dle snímkŧ 

dochází na jiţní polokouli k výraznému nárŧstu odraţeného světla, coţ je vysvětlováno právě 

změnou roční doby. Od roku 1996 docházelo k roku 2002 postupně k nárŧstu světlosti jiţní 

části planety, které bylo zpŧsobováno nárŧstem mnoţství světlejších mrakŧ v této oblasti, coţ 

podpořilo předchozí pozorování prováděné od roku 1980 na pŧdě Lowellovy observatoře v 

Arizoně. Předpokládá se, ţe podobně jako na Zemi, i na Neptunu panují čtyři roční období, 

která se budou projevovat teplejším létem a studenou zimou s postupným přechodem přes jaro 

a podzim. Na základě délky oběţné dráhy Neptunu, která je přibliţně 165 let, je patrné, ţe 

délka ročních období na Neptunu bude dosahovat okolo 40 let pro jednotlivou periodu. Pro 

definitivní potvrzení teorie o ročních obdobích bude potřeba pokračovat s pozorováními 

přibliţně dalších 20 let (údaj je k roku 2005), po které by mělo docházet neustále ke 

zvyšování jasu jiţních oblastí planety. Magnetické pole zpŧsobuje i polární zář v oblasti pólŧ, 

která byla pozorována. Neptun je velmi daleko od Slunce, a proto na jednotku plochy dostává 

900krát méně sluneční energie neţ Země. Zajímavostí však je, ţe vyzařuje 2,7krát více 

energie, neţ přijímá. V současnosti zdroj této vnitřní vyzařované energie není známý. 

Vyzařovaná energie však vysvětluje existenci bouřlivých procesŧ v atmosféře Neptunu. 

Existence prstencŧ okolo planety byla známa jiţ od 60. let 20. století, definitivně je ale 

potvrdila aţ sonda Voyager 2, která pomohla objevit tři prstence okolo Neptunu, později byly 

objeveny další dva prstence. K roku 2009 je známo celkem pět prstencŧ: Galle, Le Verrier, 

Lassell, Arago a prstenec Adams. Jsou velmi nevýrazné a tenké a podobně jako u Jupiteru a 

Saturnu jsou značně tmavé. Jejich sloţení je neznámé. Nejvzdálenější a nejvýznamnější z nich 

prstenec Adams je zvláštní tím, ţe tvoří asi tři výraznější 

oblouky, poblíţ kterých je nejvíc hmoty. Tato zhuštění mají 

i vlastní pojmenování: Volnost, Rovnost a Bratrství. Po 

prstenci Adams následuje bezejmenný prstenec se stejnou 

oběţnou drahou, jako má měsíc Galatea. Za ním je prstenec 

Leverrier s vnějším protaţením v podobě Lassella a Arga a 

nejblíţe k planetě se nachází tenký, ale široký prstenec 

Galle.  

V současné době známe 13 měsícŧ Neptunu. Největší 

z nich je Triton, který byl objeven jen 17 dní po objevu 

vlastní planety. Je to nejchladnější těleso pozorované 

ve sluneční soustavě. Teplota jeho povrchu je −228 °C 

(45 K). Kromě Tritonu a dalšího pŧvodně známého měsíce 

Nereida objevila dalších šest měsícŧ americká sonda 

Voyager 2 při prŧletu kolem Neptunu v prŧběhu roku 1989. 

Dalších 5 měsícŧ bylo objeveno v letech 2002 a 2003. 

 

Aktivity ve Fokusu 

 

Jóga 

 

K jedné z nejnovějších aktivit ve Fokusu patří cvičení jógy. Není to nijak sloţité nebo rychlé 

cvičení, jde hlavně o odpočinutí a relaxaci. Samozřejmě i o procvičení a protaţení těla. Máte 

zájem? Zatím se „jogíni“ scházejí v Krbu. Před cvičení vynesou všechny stoly, ţidle, aby měli 

místo na pohyb. Protáhnou tělo a na závěr si vyzkouší tzv. pozici “mrtvoly“. To je velmi 

příjemná relaxační pozice, při které si člověk odpočine a dostane novou energii. Uţ jsem Vás 

oslovila? Bohuţel momentálně je naplněn stav účastníkŧ. Ale určitě i u Vás se cvičení jógy 

nabízí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cirrus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lowell_Observatory&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voyager_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galatea_(m%C4%9Bs%C3%ADc)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Triton_(m%C4%9Bs%C3%ADc)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nereida_(m%C4%9Bs%C3%ADc)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voyager_2


 

Coţ takhle dát si…  

 

Coţ takhle dát si koláč? 

 

Budete se moţná divit, ale nejsou jen koláče sladké, ale i slané. My si řekneme nějaký ten 

recept z obojího soudku. 

 

Kynutý mříţkový koláč 

 

 Pro 2 Cena Pro 4 cena 

Polohrubá 

mouka 

400g 20 600g 20 

droţdí ½ 3 ½ 3 

Tuk ½ 25 ¾ 25 

Práškový cukr 200 g 25 300 g 25 

vejce  3 ks 9 4 ks 12 

Mléko 0,2 l 20 0,4 l 20 

Tvaroh 1 25 2 25 

Vanilkový cukr  2 8 4 10 

Čerstvé ovoce Podle chutí 0 -. 30 Podle chuti 0 - 30 

Celkem  165,-  170,- 

Ve vlaţném mléku rozpustíme droţdí, přidáme mouku, rostlinný tuk, vanilkový cukr 

a ţloutky. Vypracujeme těsto, které necháme asi hodinu kynout. Potom přibliţně 2/3 těsta 

rozválíme (1/3 necháme na mříţky) na vymaštěný plech nebo pečící papír. Okraje mírně 

vytáhneme, aby náplň nevytekla. 

Z bílkŧ ušleháme pevný sníh, přidáme vanilkový cukr, tvaroh a vše zpracujeme na hladkou 

hmotu, kterou rozetřeme na těsto. Na tvaroh pokládáme ovoce (pokud pouţijeme čerstvé, 

trochu ho přisladíme), nakonec vyválíme tenké mříţky, koláč jimi poklademe, potřeme je 

ţloutkem a dáme péct do vyhřáté trouby. Upečený koláč ještě posypeme (ale nemusíme) 

práškovým cukrem. Místo ovoce mŧţeme do tvarohové náplně přidat rozinky, předem 

namočené v rumu. 

 

Bramborovo kapustový koláč 

 

V kastrŧlku rozpustíme máslo a přisypeme mouku. Zlehka opraţíme. Přilijeme mléko, 

promícháme. Do hotového bešamelu přidáme zakysanou smetanu, sŧl, strouţek utřeného 

česneku a nasekanou čerstvou petrţelku. Brambory nakrájíme na tenké plátky. Kapustičky 

očistíme a přepŧlíme.  

Do formy nalijeme vrstvu bešamelu. Na něj vyskládáme plátky brambor, kapustičky a opět 

zalijeme bešamelem. Tak postupujeme, dokud formu nenaplníme. Pečeme 35 minut. 

 

 Pro 2  Pro 4  

Brambory 1 kg 9,- 2 kg 18,- 

Mouka Trochu 12,- Trochu 12,- 

Máslo Trochu 20,- Trochu 20,- 

Mléko Trochu 15,- Trochu 15,- 

Zakysaná 

smetana 

1 25,- 2 50,- 

Sŧl trochu 3,- Trochu 3,- 



Česnek 2 strouţky 3,- 4 strouţky 3,- 

Petrţelka trochu 10,- Trochu 10,- 

Rŧţičková 

kapusta 

0,5 kg 13,- 1 kg 26,- 

Celkem  110,-  159,- 

 

Rebarborový koláč 

 

Ze 100 g cukru, 1 tvarohu, mléka, oleje, soli, mouky a prášku do pečiva uděláme vláčné těsto. 

1/3 schováme na mříţky a ze 2/3 rozválíme placku, kterou přeneseme na vymazaný 

a vysypaný plech s vyšším okrajem. 

Z těsta vytvarujeme na plechu okraj. Posypeme rebarborou, zalijeme tekutou šlehačkou, ve 

které jsme rozkvedlali 3 vejce, 100 g cukru a 2 vanilkové cukry. 

Z odloţeného těsta vyválíme placku a rádýlkem vytvoříme mříţky, které přeneseme na koláč. 

Potřeme rozkvedlaným vejcem a pečeme. 

 

 Pro 2  Pro 4  

Cukr 200 g 25,- 300g 25,- 

Tvaroh 1 25,- 2 50,- 

Mléko 0,5 l 10,- 1 l 15,- 

Olej trochu 30,- Trochu 30,- 

Sŧl trochu 3,- Trochu 3,- 

Prášek do 

pečiva 

1 3,- 1 3,- 

rebarbora 1 - 2  2-3  

Šlehačka ½ balení 20,- 1 balení 20,- 

Vejce 4 12,- 5 15,- 

Vanilkový cukr 2 6,- 3 9,- 

Celkem  135,-  170,- 

 

Co jste chtěli vědět  

 

Co jste chtěli vědět o medu - 3. díl 

 

Medový likér  

Potřebujeme  

 med  

 vodu  

 líh  

 ovocnou nebo bylinkovou esenci.  

o Přírodní lihovou esenci připravíme vyluhováním ovoce, lesních plodŧ, 

kořínkŧ, listŧ stromŧ, bylin a koření v 80%ním lihu. Doba vyluhování je asi 7-

14 dní i déle. Příliš dlouhé vyluhování zhoršuje chuť esence. Výluh chráníme 

před přímým světlem.  

Jak na to  

Med rozpustíme ve vodě a vaříme se špetkou taninu pŧl hodiny. Tvořící se bílkovinnou pěnu 

sbíráme a čistý medový sirup necháme zchladnout. Do medového sirupu přimícháme lihovou 

esenci tak, aby výsledný likér obsahoval 20 aţ 40% alkoholu, coţ stačí pro dosaţení 

trvanlivosti.  



 

Medový koňak  

Medový koňak je destilát z medoviny. Výroba destilátŧ 

podléhá předpisŧm, zejména daňovým. Proto si medovinu 

raději dejte vydestilovat v licencované pěstitelské 

pálenici.  

Destilát je tím kvalitnější, čím medovina lépe prokvasí 

a má méně zbytkových cukrŧ. Pouţíváme kultury 

kvasinek typu malaga, které prokvašují na vyšší procento 

alkoholu. Někdy se kvŧli tomu při výrobě medoviny 

pouţívá méně medu.  

Medovinový základ se destiluje i dvakrát, aby se dokonale 

oddělily lehčí (mj. ketony a metylalkohol) i těţší frakce 

(kyseliny). Destilát zraje i léta při teplotách 10 aţ 15 °C 

v dubových sudech. Čím déle, tím lépe.  

Před pouţitím destilát ředíme převařenou vodou na 40 aţ 

50 objemových procent alkoholu. Mŧţeme přibarvit 

cukrovým kulérem, přisladit medem a nechat dále zrát. 

Z 1 l medoviny získáme kolem 100 ml téměř 

stoprocentního alkoholu.  

 

Medové máslo  

Rozetřeme tekutý med a nahřáté máslo v poměru 6:4. Obě sloţky třeme ručně nebo šlehačem, 

aţ se spojí v jednolitou hmotu. Získáme tak trvanlivou sladkou pomazánku.  

 

Med léčí  

Vyuţití medu a dalších včelích produktŧ jako léku má velice dlouhou tradici. Zpočátku se tak 

dělo nevědomky, později na základě generacemi ověřených zkušeností v lidovém léčitelství. 

Teprve poměrně krátkou dobu se o včelí produkty zajímají i lékaři, biologové, farmaceuti či 

chemici, kteří se snaţí zjistit podstatu jejich příznivého účinku na lidský organizmus.  

Občas se vedou spory, zda je kvalitnější med květový nebo medovicový. Odborníci se shodují 

na tom, ţe oba tyto medy jsou stejně hodnotné, pokud jsou správně vytočené, uskladněné 

a nejsou nějakým zpŧsobem narušené. Jde spíše o to, pro jaké léčebné účely jsou vhodnější.  

Například květové medy jsou vhodné pro děti, pacienty po těţkých operacích nebo 

úrazech a všude tam, kde chceme rychle docílit obnovy tkání. Světlé medy jsou i lépe 

stravitelné a nezatěţují tolik zaţívací trakt jako medy tmavé.  

Naopak medovicové medy jsou zvláště vhodné pro lidi s vleklým nebo akutním 

onemocněním dýchacích cest a jsou velice vhodné pro pacienty s onemocněním ledvin.  

Výzkumy bylo zjištěno, ţe včela dokáţe sbírat nektar tak, ţe neobsahuje škodlivé látky (těţké 

kovy či zbytky pesticidŧ a dalších nejrŧznějších škodlivin). I med z ekologicky značně 

zatíţených míst tedy neobsahuje více škodlivých látek neţ med z ekologicky čistých oblastí. 

 

Pokračování příště 

 

DRUIDI  

 

KDO BYLI KELTŠTÍ DRUIDOVÉ?  KELTOVÉ V DOBĚ SVÉHO VRCHOLNÉHO 

ROZKVĚTU (PŘIBLIŢNĚ R. 400 PŘ. N. L. AŢ 0) OBÝVALI PRAKTICKY CELÝ 

EVROPSKÝ KONTINENT. BYLI INDOEVROPSKÝM NÁRODEM - ŠLO TEDY 

O POTOMKY PŘISTĚHOVALCŦ Z OBLASTI SEVERNÍ INDIE, KTEŘÍ PŘIŠLI 



SPOLEČNĚ V NĚKOLIKA VLNÁCH S PŘEDKY GERMÁNŦ, SLOVANŦ I DALŠÍCH 

NÁRODŦ. BYLA TO VŠAK PRÁVĚ OBLAST STŘEDNÍ EVROPY SEVERNĚ OD ALP 

(A TEDY I ČESKÁ KOTLINA), KDE SE TENTO NÁROD USADIL A Z KOČOVNÍKŦ 

PROMĚNIL V ZEMĚDĚLCE.  JIŢ OD 

POČÁTKŦ TÉTO  KULTURY BYLI 

ZVLÁŠTNÍ SPOLEČENSKOU VRSTVOU 

DRUIDOVÉ - JACÍSI TAJEMNÍ KNĚŢÍ 

POŢÍVAJÍCÍ NESMÍRNÉ ÚCTY CELÉHO 

STAROVĚKÉHO SVĚTA. KELTŠTÍ KNĚŢÍ 

BYLI ROZDĚLENI DO NĚKOLIKA SKUPIN, 

Z NICHŢ DRUIDOVÉ BYLI ZŘEJMĚ 

VRSTVOU NEJVYŠŠÍ 

A NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ, ZATÍMCO 

OSTATNÍ DRUHY KELTSKÝCH KNĚŢÍ 

(OVATÉ, BARDOVÉ, FILI, OLLAMH ČI 

BREHONI) BYLI SPÍŠE SPECIALIZOVÁNY 

NA JEDEN DRUH ČINNOSTI. VŠICHNI 

DOHROMADY BYLI OZNAČOVÁNI JAKO 

AES DANA - UČENÝ LID A POŢÍVALI 

OCHRANY A VÝSAD V JINÝCH ZEMÍCH 

VYHRAZENÝCH JEN NEJVYŠŠÍM 

PANOVNÍKŦM. UNIVERZÁLNOST 

ZNALOSTÍ A UMĚNÍ DRUIDŦ BYLA 

TAK VELKÁ, ŢE NELZE MLUVIT JEN 

O KELTSKÝCH KNĚŢÍCH. JEJICH FUNKCE 

VE SPOLEČNOSTI BYLY TAKÉ VELMI ROZMANITÉ - KROMĚ NÁBOŢENSKÝCH 

ZÁLEŢITOSTÍ A KALENDÁŘE PLNILI ROLI KRÁLOVSKÝCH RÁDCŦ, NEJVYŠŠÍCH 

SOUDCŦ, LÉKAŘŦ A LÉČITELŦ, PŘÍRODOVĚDCŦ, STAVITELŦ. O JEJICH 

SCHOPNOSTECH PŘEDVÍDAT BUDOUCÍ DĚJE NENÍ POCHYB. K TOMUTO UMĚNÍ 

VŠAK DRUIDOVÉ DOSPÍVALI PO MNOHA LETECH USILOVNÉHO UČENÍ 

A ZASVĚCOVÁNÍ. PODOBNĚ JAKO V JINÝCH UČENÍCH I ZDE FUNGOVAL 

SYSTÉM MISTR-ŢÁK. DRUIDOVÉ SI SVÉ ŢÁKY VYBÍRALI BEZ OHLEDU NA 

JEJICH PŦVOD A MŦŢEME SE JEN DOHADOVAT, PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ, 

NEBOŤ JEJICH ŢÁKY SE STÁVALI JAK MLADÍ PŘÍSLUŠNÍCI ARISTOKRACIE, TAK 

I SYNKOVÉ Z CHUDÝCH RODIN. DOSAŢENÍ ZÁKLADNÍHO STUPNĚ ZNALOSTÍ, 

KDY ŢÁK PO ZASVĚCENÍ MOHL FUNGOVAT JAKO DRUID TRVALO ZHRUBA 

DVACET LET. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŢE TÍM JEHO UČENÍ SKOČILO - 

DRUIDOVÉ SE UČILI PO CELÝ SVŦJ ŢIVOT. KDYŢ DOSÁHL ADEPT VRCHOLU 

ZNALOSTÍ OD SVÉHO UČITELE, SEBRAL SE A VYDAL NA CESTU K DALŠÍMU 

KMENI, KDE JEJ PŘIJAL NOVÝ UČITEL.  NA SVÉ UČENÍ MĚLI DRUIDOVÉ 

RELATIVNĚ DOSTATEK ČASU, DOŢÍVALI SE TOTIŢ NÁPADNĚ VYSOKÉHO 

VĚKU, PRÝ NĚKDY DVOJ AŢ TROJNÁSOBNÉHO, NEŢ BYLO V KRAJI ZVYKEM. 

ZCELA JISTĚ V TOM MĚLA PRSTY JEJICH NEOBYČEJNĚ DOBRÁ ZNALOST 

FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA A NEJRŦZNĚJŠÍCH LÉČEBNÝCH METOD 

A BYLINNÝCH SMĚSÍ. EXISTUJE VŠAK MOŢNÁ JEŠTĚ JEDEN KLÍČ K JEJICH 

DLOUHOVĚKOSTI A TÍM JE ZVLÁŠTNÍ SOUBOR TĚLESNÝCH A DUŠEVNÍCH 

CVIČENÍ, KTERÝ SE NAZÝVAL WYDA. TATO NAUKA JE VE SVÝCH HLAVNÍCH 

BODECH VELMI PODOBNÁ JÓZE A TO JAK JEDNOTLIVÝMI CVIKY, TAK I SVOU 

FILOZOFIÍ. JE MOŢNÉ, ŢE WYDA I JÓGA MAJÍ STEJNÉ INDOEVROPSKÉ KOŘENY, 

ALE STEJNĚ TAK JE MOŢNÉ, ŢE DRUIDOVÉ PROSTĚ DOŠLI SVOJÍ VLASTNÍ 



CESTOU K OBDOBNÝM VÝSLEDKŦM. KAŢDOPÁDNĚ WYDA PRACUJE S CVIKY 

SOUSTŘEDĚNÝMI NA ENERGETICKÁ CENTRA V LIDSKÉM TĚLE 

(ČAKRY) A NAPOMÁHÁ K VOLNĚJŠÍMU A HARMONIČTĚJŠÍMU PRŦTOKU 

ENERGIE TĚMITO CENTRY. CELÉ CVIČENÍ WYDY JE ORIENTOVÁNO NA LEPŠÍ 

SEPĚTÍ ČLOVĚKA S JEHO OKOLÍM. JE VELKÁ ŠKODA, ŢE DNES JE VELKOU 

MÓDOU HLEDÁNÍ DUCHOVNÍ CESTY VE VÝCHODNÍCH FILOZOFIÍCH, KTERÉ 

JSOU PŘECI JENOM "ŠITÉ NA MÍRU" ASIJSKÝM NÁRODŦM, PŘIČEMŢ POMÍJÍME 

MOŢNOSTI HLEDÁNÍ VLASTNÍCH EVROPSKÝCH KOŘENŦ. JE PRAVDA, ŢE 

NEJSOU TOLIK ZNÁMÉ, ZACHOVALO SE NAVENEK Z NICH MÁLO, JE VŠAK 

JISTÉ, ŢE BYLY PŘINEJMENŠÍM STEJNĚ DOKONALÉ JAKO TY VÝCHODNÍ. 

 DRUIDOVÉ POŢÍVALI V KELTSKÉ SPOLEČNOSTI NEOBYČEJNÉ ÚCTY. BYLO 

PRAVIDLEM, ŢE NENOSILI ŢÁDNOU ZBRAŇ, NEPOTŘEBOVALI JI PROSTĚ. NA 

SHROMÁŢDĚNÍCH SMĚL PROMLUVIT PRVNÍ DRUID JEŠTĚ PŘED KRÁLEM. 

JEDINÉ SLOVO DRUIDA MĚLO MOC ZASTAVIT VÁLEČNÉ TAŢENÍ, COŢ ZNÍ 

SICE FANTASTICKY, ALE ZMIŇUJÍ SE O TOM NĚKOLIKRÁT ANTIČTÍ AUTOŘI, 

JAKO NAPŘ. DIODÓROS SICILSKÝ (60. - 30.PŘ.N.L.):  (…) ČASTOKRÁT, KDYŢ SE 

VOJSKA PŘIBLÍŢÍ JEDNO K DRUHÉMU V BOJOVÉM POSTAVENÍ A MEČE JSOU 

TASENY A KOPÍ NAPŘAŢENA, TITO LIDÉ VYJDOU MEZI NĚ A ZASTAVÍ BITVU, 

JAKO BY NĚJAK OČAROVALI DIVOKÁ ZVÍŘATA…  MOUDROST DRUIDŦ BYLA 

ZNÁMÁ PO CELÉM ANTICKÉM SVĚTĚ A NAPŘÍKLAD ŘEČTÍ FILOZOFOVÉ 

O DRUIDECH S ÚCTOU ŘÍKALI, ŢE TO JSOU NEJMOUDŘEJŠÍ LIDÉ NA SVĚTĚ. 

O PODSTATĚ JEJICH UČENÍ SE TOHO NAVENEK VÍ VELICE MÁLO, ALE NENÍ 

PRAVDA, ŢE VŦBEC NIC. SAMI DRUIDOVÉ VE SVÉ DOBĚ HOVOŘILI O SVÉM 

UČENÍ JEN VELMI MÁLO. 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

 

Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Českých Budějovic  

 

http://www.airport-cb.cz/cz/page/25/historie-letiste-v-ceskych-budejovicich.html?detail=32 

 

Historie letiště v Českých Budějovicích – 1. díl 

 

Letiště České Budějovice 

V první třetině 20. století zaţívalo letectví 

bouřlivý rozvoj, báječným muţŧm uţ 

zdaleka nevyhovovalo, ţe mohou své 

báječné létající stroje vyuţívat jen na několik 

týdnŧ po ţních a to jen kdyţ majitelé 

pozemkŧ dovolí. 

Vedení Aeroklubu České Budějovice se 

proto rozhodlo pro výstavbu nového letiště 

nedaleko města. Počátkem 30. let byly 

vybrány pozemky v katastru obce Planá. 

Garantem výstavby letiště se stalo město 

České Budějovice, které pozemky bezodkladně pronajímá československému státu. 



V roce 1932 ale nepřišla ze státního rozpočtu ani koruna, tak město vyuţilo nezaměstnané. 

Českobudějovický Pomocný sbor uvolnil prostředky na výplaty pro asi 80 dělníkŧ 

a 6. prosince 1932 začaly první výkopy. Pracovní morálka nebyla nijak vysoká a ani počasí 

nebylo příliš příznivé a tak hodnota úprav neodpovídala prostavěné částce. V červnu 1933 

Pomocnému sboru došly peníze a práce se zastavily aţ do dubna 1934, kdy po řadě jednání 

a prŧtahŧ zvítězila ve veřejné soutěţi firma ing. Matyáš a ing. Moučka a práce na úpravu 

letištní plochy dokončila 21. května 1935. Bylo ale ještě nutné dostavět příjezdovou 

komunikaci, letištní komunikace, provést odvodnění, konečnou úpravu ploch a výstavbu 

objektŧ. Závěrečná kolaudace se uskutečnila 13. prosince 1937 a letiště mohlo být konečně 

plně provozováno. 

Uţ během roku 1935 architekt Sláma z Prahy vypracoval projekt hangáru, s jehoţ výstavbou 

bylo započato v roce 1936. Finanční prostředky byly shromáţděny cestou sbírky, kdy 

Českobudějovická spořitelna přispěla částkou 20 000 Kč, obdobnou částku přislíbilo 

Ministerstvo veřejných prací a Ministerstvo národní obrany, firma bratří Petrášŧ dodala 

zdarma 2 000 cihel a podobně. Souběţně se budovaly hangár Aeroklubu České Budějovice 

a hangár Masarykovy letecké ligy. Ten byl dokončen 12. ledna 1937, byl dřevěné konstrukce 

a vešlo se do něj 10 sestavených letadel. Doplňme, ţe v roce 1952 byl hangár rozebrán 

a znovu postaven na Hosíně. Téměř současně byl dohotoven i státní hangár ţelezné 

konstrukce. 

26. a 27. června 1937 se konalo slavnostní otevření 3. hangáru Aeroklubu České Budějovice. 

Hangár byl spojen s jednopatrovou budovou s dílnou, kanceláří, společenskou místností 

a bytem mechanika. Součástí oslav byl letecký den a soutěţ sportovních letadel „Nad 

jihočeskými hrady a zámky“. 

 

 

Já, pes – Jana Š. 

 

Bářin vánoční dárek – 2. díl 

 

Zaţili jsme společně mnoho krásných chvil, ale čas nelze zastavit. Z malého Honzíka 

vyrostl pohledný mladý muţ, který jiţ nechodil se mnou do parku, ale začal běhat spíš za 

"kočkami," a ze mne se stala psí babička.  Ještě ţe jsem měla svou paničku a pána ti na mne 

nikdy nezapomněli. Svého psího dŧchodu jsem si však 

mnoho neuţila.  Jednoho dne se mi objevil nádor. 

Panička se mnou zašla k veterináři, ale ten řekl, ţe ve 

věku ve kterém jsem je operace velice riskantní a tak si 

mě panička odvezla domŧ. Začalo mi pak selhávat 

srdíčko a za několik dní jsem je na vţdy opustila.  

Odešla jsem tam, kam odcházejí všichni pejsci. Vím 

jistě, ţe i kdyţ jsem teď v tom psím ráji, ţe na mně 

nezapomenou, vţdyť jsme spolu zaţili tolik krásných 

chvilek.  Budu tam všem vyprávět o své rodině. „Mějte 

se tam všichni moc hezky na té zemi a občas si na mě vzpomeňte! Budu také vzpomínat 

a chránit vás, kdyţ bude třeba.“ 

  Dívala jsem se na zem z toho psího ráje a bylo mi z toho pohledu smutno. Všem se po 

mě moc stýskalo. Nejen proto, ţe jsem jim odešla.  Všichni se ptali:  "Proč právě teď? Proč?" 

Odpověď odnikud nepřicházela.  Slyšeli pouze ticho.   To nesnesitelné ticho.  Jen venku padal 

sníh a z dálky byly slyšet koledy. Blíţil se čas klidu a míru. Vánoce byly za dveřmi.  Má 

rodina, která se jindy na tyto dny tolik těšila, na tento čas dárkŧ a přání neměla nyní ani 

pomyšlení. Tušila jsem, co by si přáli z celého srdce, co by bylo pro ně největším dárkem, 



abych tam byla s nimi. Mŧj odchod museli přijmout, jako skutečnost. Bohuţel čas nejde vrátit 

zpět. Nyní jsem jiţ věděla, jaký dárek jim dám k vánocŧm, a ten den pro ně bude stejně 

krásný, jako kdyţ jsem, byla s nimi. 

  Rozednívalo se. Kolegyně Ireny paní Hanka Bílá ještě spala. Náhle se jí v spánku 

začal odvíjet film. Uviděla v něm Báru. Štěkala na ní, ale ona s ní nechtěla jít. Barunka však 

hafala na ni čím dál naléhavěji.  Moţná se mi snaţí něco říct nebo něco ukázat.  Pomyslela si 

paní Hanka a kráčela za ní.  Bára se zastavila aţ před psím domovem. Zde začala znovu 

naléhavě štěkat. "Utiš se, Barčo," uklidňovala fenku paní Bílá. Ona však nedbala na její slova 

a štěkala dál.  V tom se Hanka probudila. V mţiku si vzpomněla na to, co se jí zdálo. Moţná 

mi ten sen chtěl něco naznačit. Zkusím obvolat všechny domovy pro psy v okolí.  Věřila, ţe 

při troše štěstí by to mohlo vyjít. Byla odhodlaná pro Irenu získat tu samou rasu.  Moc si přála 

své známé udělat radost a chtěla jí zbavit toho smutku v srdci. Za chvíli tu budou vánoce a její 

přítelkyně byla stále smutná. To se do té sváteční atmosféry ani trochu nehodilo. Okamţitě se 

dala do práce. „Jen do toho!“ Slyšela odněkud z dálky, ale odkud! Irena uţ odešla domŧ 

a kromě ní tam nikdo nebyl.  Něco se mi zdálo, zřejmě na mě zanechal následky ten sen 

z rána. Zvedla telefon a vytočila číslo. „Útulek pro psy. Co si přejete prosím?“ Ozvalo se ve 

sluchátku.  

„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda nemáte nějakého Dalmatina.“ Ptala se kolegyně 

paní Novákové.  

„Bohuţel nemáme, kdybyste chtěla, psa jiné rasy, určitě byste si vybrala.“ Odpověděl 

hlas na druhé straně.   

„To nepŧjde, má známá vţdy chtěla tuto rasu. 

Dalmatina měla dvanáct let a velice s ním byla spojena.“  

„Je mi líto, to vám nemohu pomoci.“ Odvětil hlas na 

druhé straně. „Nevadí, pokusím štěstí jinde.“  

„Snad budete mít více štěstí.“   

„Nashledanou.“  

Nebude to asi tak jednoduché, pomysleli si pani Bílá. 

„Nevzdávej se, Hanko!“ nabádal jí zase ten hlas. „Kdo jsi?,“ 

ptala se v duchu Hanka sama sebe! Věřící sice byla, ale to co 

se jí právě dělo uvěřit nemohla.  Asi jsem přepracovaná a uţ 

z toho blázním. Odŧvodnila si to logicky. Ţádné hlasy 

neexistují, prostě existovat nemohou.  Ty útulky obvolám, 

a pak pŧjdu domŧ, dám si sprchu, a zalezu do postele. Za pokus to stojí.  Dodala si odvahy 

a začala vytáčet další číslo.  

„Veterinární stanice s útulkem.“ Ozvalo se ve sluchátku.  

„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda nemáte rasu Dalmatina.“  

„Měl by to být pes nebo fenka?“ Odvětil hlas v telefonu.  

„To není dŧleţité.“  „Máte štěstí, nedávno k nám někdo přivedl ročního psa. Asi se 

někomu ztratil, ale zatím si tu pro něj nikdo nebyl.“ 

„Mohla bych vás poţádat o laskavost?“  

„Prosím, jen do toho.“  

„Mám v práci velice smutnou kolegyni, protoţe jim zrovna umřela fenka Dalmatina 

a docela jistě vím, ţe je jí jedno jestli to bude pes nebo fenka, ale musí to být Dalmatin. 

Chtěla jsem vás poţádat o to, kdyby ho někdo chtěl, zda byste nemohl říci, ţe uţ je zadaný. 

Vím, ţe se má přítelkyně na něj přijde podívat a zcela jistě si ho odvede.“  

„Dobře, to pro vás mohu udělat.“  

„Jste moc laskavá,  nashledanou.“  

„Nashledanou.“ Slyšela ještě paní Bílá v telefonu a pak uţ jen  tŧ, tŧ, tŧŧŧ….  



Zavěsila. To bylo, ale štěstí, prolétlo ji hlavou. Zázraky se dějí. Co se vŧbec divím, vţdyť jsou 

tu vánoce. Měla velkou radost, ţe zítra potěší Irenu dobrou zprávou. 

 

Jak to vidí lékaři 

 

Mapování zájmu ze strany ambulantních psychiatrŧ 

 

V rámci realizace projektu INOVACE SLUŢEB PRO OSOBY S PSYCHICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM proběhlo dotazníkové šetření zájmu ambulantních psychiatrŧ na území SO 

ORP České Budějovice. Pro šetření jsme stanovili v souladu s projektem několik hypotéz, 

ověřovali jsme zájem ambulantních psychiatrŧ o rozšíření nabízených sluţeb na území SO 

ORP České Budějovice o terénní zdravotní sluţby a činnosti, které by byli ochotní doporučit 

svým pacientŧm. Dále jsme ověřovali povědomí ambulantních psychiatrŧ o systému 

poskytovaných sociálních sluţeb, jaké sluţby a typy činností svým pacientŧm doporučují. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe ambulantní psychiatři ve SO ORP České Budějovice 

mají spíše zájem o rozšíření sluţeb Komunitního týmu o terénní zdravotní sestru.  Jako 

dŧvody doporučení sluţeb terénní zdravotní péče uvádějí zejména, ţe pacient nedodrţuje 

léčebný reţim a nedochází pravidelně na kontroly u psychiatra z finančních dŧvodŧ, dále 

nedodrţování termínŧ kontrol z jiných (např. sociálních) dŧvodŧ. Dalším dŧvodem, který 

uváděli ambulantní psychiatři, byla nespolupráce pacienta z dŧvodu, ţe nemá náhled na svou 

situaci nebo ţije zcela izolován. Ambulantní psychiatři by doporučili sluţby terénní zdravotní 

péče i v případě, ţe pacient je kompenzován, nemusí tedy docházet tak často na kontroly 

k ambulantnímu psychiatrovi a jediný dŧvod, proč k němu dochází jednou měsíčně, je 

aplikace depotních injekcí. Za další přínos povaţují ambulantní psychiatři moţnost se více 

„přiblíţit“ pacientovi. 

 

 
 



 
 

Z moţných nabízených sluţeb terénní zdravotní sestrou vyšlo v dotazníkovém šetření, ţe 

ambulantní psychiatři by vyuţili jak rámcový dohled nad uţíváním medikace (lékový 

management), tak i aplikaci depotních injekcí, dále by pro ně bylo zajímavé, pokud by 

zdravotní sestra zajistila prŧběţní sledování klientova zdravotního vztahu a dohled nad 

výţivou. 

 

 

 
 

Ambulantní psychiatři doporučují obvykle svým pacientŧm vyuţívání sociálních sluţeb jako 

součást léčebného procesu, nejčastěji podporu terénního sociálního pracovníka Komunitního 

týmu (doprovody např. k ambulantnímu psychiatrovy, na úřady, podporu při zvládání 



běţných činností a rolí, podporu při setrvání pacienta v jeho domácnosti, plánování struktury 

dne, psychoedukaci, mapování časných varovných příznakŧ onemocnění, prevence relapsu, 

podporu při zvládání případné ataky v rámci ambulantní léčby, protikrizové plánování, aktivní 

kontaktování,  zprostředkování  kontaktŧ na psychiatrickou péči a spolupráci s rodinou), dále 

skupinové aktivity. V menší míře pak doporučují zajištění psychoterapeutického poradenství 

nebo sluţby psychologa. 

 

  
 

 

Kde domov mŧj? - Jiţní Čechy 

 

Český Krumlov 

 

Český Krumlov (německy Böhmisch Krumau, popřípadě Krummau) je okresní město 

v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem 

Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jiţních 

Čech. 

Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou 

památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO
[2]

 

. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec (jižně od 

historického jádra). 

Jméno Krumlov patrně pochází z německého Krumme Aue (křivý luh), coţ odkazuje 

k poloze města mezi esovitými zákruty řeky Vltavy. V první dochované zmínce z roku 1253
[3]

 

je Krumlov označován jako Chrumbenowe, na latinských listinách pak nese jméno Crumlovia 

nebo Crumlovium. Také býval pouţíván název Krumlov nad Vltavou. Přídomek Český se 

začal ke jménu města připojovat v roce 1439. Oficiálně se však název Český Krumlov 

pouţívá aţ s výnosem Ministerstva vnitra z 30. dubna 1920. Během německé okupace 

v letech 1938 aţ 1945 bylo slovo Český z názvu odstraněno a město se oficiálně jmenovalo 

Krummau an der Moldau (česky: Krumlov nad Vltavou). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresy_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meandr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov#cite_note-2
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov#cite_note-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/1920


Hrádek na levém břehu Vltavy byl zřejmě 

zaloţen někdy mezi léty 1230 a 1239
[zdroj?]

 

synem Vítka z Prčice. První písemnou 

zmínku učinil v roce 1240 rakouský šlechtic 

Ulrich von Liechtenstein ve své 

autobiografické básni Der Frauendienst 
[4]

 

. Vlastní město bylo v zákrutě (meandru) 

řeky Vltavy zaloţeno v roce 1274. 

V roce 1302 zdejší větev Vítkovcŧ vymřela 

a dědictví se s povolením krále Václava II. 

ujali páni z Roţmberka (tedy jiná větev rodu 

Vítkovcŧ), bezprostředně poté přesídlili 

z hradu Roţmberk na Krumlov. Tehdy se 

město stalo střediskem rozsáhlého panství. Vybudován byl nový, větší hrad, v podhradí 

vznikla nová čtvrť, známá dnes jako Latrán. 

V prŧběhu 14. a 15. století město, stejně jako celý rod Roţmberkŧ, nabývalo na dŧleţitosti, 

a tak si mohli dovolit se postavit proti centralizačním snahám krále Václava IV., kterého 

dokonce v letech 1394 a 1402 na zdejším hradě krátce věznili. 

V době husitské revoluce se tehdejší majitel panství Oldřich II. z Roţmberka nejprve přiklonil 

na stranu husitŧ, později však svŧj postoj velmi radikálně přehodnotil a stal se jejich zarytým 

odpŧrcem.  

I po skončení husitského období docházelo dále k soustavnému rozšiřování roţmberského 

panství, spojeného s hospodářským vzestupem města. V roce 1475 byly otevřeny doly těţící 

stříbro, následoval však velký příliv německých horníkŧ, kteří zahájili proces postupné 

germanizace města
[zdroj?]

. V roce 1494 byl Krumlov povýšen na královské město. Připojena 

byla nová předměstí - Špičák, Horní Brána, Za tavírnou a Plešivec. 

Hornická aktivita vrcholila v 16. století - v provozu byla tavírna stříbra, na Vltavě pod 

kostelem sv. Víta byla zaloţena papírna. Loţiska stříbra byla vytěţena jiţ kolem r. 1600, 

k hospodářskému úpadku ale díky orientaci na zemědělskou výrobu nedošlo. Na panství byly 

zakládány mnohé hospodářské dvory a rybníky. 

Ve druhé polovině 16. století, za vlády Viléma - nejvyššího královského purkrabího, a Petra 

Voka z Roţmberka - došlo k velkorysé přestavbě krumlovského hradu na pohodlné zámecké 

sídlo. Velké dluhy však Petra Voka v roce 1601 dohnaly k prodeji Krumlova císaři Rudolfu 

II. Tím město přestalo být centrem Roţmberského panství. Za vlády tohoto rodu vznikla 

drtivá většina současných obdivovaných gotických a renesančních památek ve městě, 

významných turistických atrakcí. 

V 17. stol. bylo město několikrát vypleněno - poprvé v roce 1611 vpádem Pasovských, 

později - za třicetileté války byl několikrát obsazen vojsky. V roce 1622 daroval císař 

Ferdinand II. celé město Janu Oldřichu z Eggenberka. Po vymření rodu Eggenberkŧ, v roce 

1719, přešlo krumlovské panství na rod Schwarzenberkŧ, v jejichţ majetku zŧstalo aţ do roku 

1940. 

Pokračování příště 

 

Kvíz 

 

- Kdy byla bitva u Vogastisburku? 

- Kdo vydal toleranční patent? 

- Kdo rušil kláštery? 

- Jak se jmenovalo pŧvodní sídlo Přemyslovcŧ? 

- Kdy přesídlil kníţe Bořivoj na nynější Praţský hrad? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov#cite_note-4
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Germanizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost


- Kdy byla zavraţděna kněţna Ludmila? 

- Kým byla zavraţděna? 

- Kdo to byl svatý Václav? 

- Kdo ho zavraţdil? 

- Kdy byl zabit? 

 

Odpovědi 

 

 Kdy k nám přišli věrozvěsti?     863 n. l. 

 Co sebou přinesli?                   písmo - hlaholici 

 Na pozvání koho přišli?         kníţete Rostislava 

 Odkud přišli?                          Ze Soluně 

 Kdy byla bitva na Bílé Hoře?    roku 1620 

 Kdy bylo popraveno sedmadvacet českých pánŧ? roku 1621 

 Jak se dnes jmenuje Nosticovo divadlo?  Stavovské divadlo 

 Kde stála Bouda?     Na Václavském náměstí 

 V kterém století existovala Sámova říše?  7. století 

  Kdo vynalezl knihtisk?    Johann Gutenberg 

 

 

Lidové obyčeje 

 

Čerpáno z knihy M.Besajovského - Lidové obyčeje a nápad pro šikovné ruce 

 

Lidové obyčeje 

 

Pálení čarodějnic 

Od středověku se věřilo, ţe existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc neţ jindy. To 

platilo například o nočním čase z 30. dubna na 1. května. Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo 

samo, se časem změnila v pověru, ţe ďábel mŧţe moc na zemi uplatňovat pouze 

prostřednictvím lidí – čarodějnic a čarodějŧ. Na obranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 

místech pálily ohně.  

Postupem doby se z výročních ohňŧ stalo „pálení čarodějnic“. Mladíci zapalovali košťata 

a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli, jak čarodějnice létají na košťatech v povětří.  

 

1. máj – lásky čas 

Na prvního května musí dívky dostat políbení pod rozkvetlou třešní, aby neuschly a zŧstaly 

stále krásné. Praţští milenci směřují v tento den na vrch Petřín, aby poloţili květinu 

k pomníku Karla Hynka Máchy (1810–1836), českého romantického básníka, který je 

autorem básně Máj. Tato báseň vypráví o tragické lásce mezi dvěma mladými lidmi a je 

součástí české klasické literatury. První květen se také slaví jako mezinárodní svátek práce.  

Svátek Boţího těla 

 

Svátek Boţího těla se slaví od 13. století. Jiţ po celá 

staletí je zvykem, ţe věřící na tento svátek vychází po mši z 

kostela do ulic v slavnostním prŧvodu s monstrancí s Tělem 

Páně pod nebesy a zastavují se u jednotlivých vyzdobených 

oltářŧ.  

 

 



Mŧj názor 

 

Já a moderní technologie 

 

Dnešní doba nahrává moderním technologiím všeho druhu. A spolu s nimi ztrácíme přímý 

kontakt i soukromí. Přiznejme si, ţe nás kdykoliv kdokoliv mŧţe zastihnout. Líbí se nám to 

proto, ţe mŧţeme zastihnout i my jeho. Pomocí GPS navigace najdeme i tu nejméně 

přístupnou cestu, díky 

mobilu zastihneme 

strýčka z Ameriky, díky 

PC si popovídáme se 

sestřenicí z Austrálie, ale 

nějak kvŧli tomu všemu 

ztrácíme své sousedy. 

Přiznejte se, kdo z Vás ví 

sousedy na patře. 

Myslím jejich příjmení, 

členy rodiny, zda mají 

psa. A v domě, kolik lidí 

z domu znáte? Víte, jaké 

mají členy rodiny a zda 

mají psa? A co v ulici? 

Připadá Vám to nemístné 

se takhle hloupě ptát? Co 

mě zajímá soused? Moţná bychom se měli nejprve zeptat sami sebe, kdo je nám přednější 

sestřenicí z pátého kolene z Austrálie anebo náš soused, kterého denně potkáváme na patře? 

Představte si před rokem 2000, zaţila spousta dobrodruţství na výpravách. A díky čemu? 

Osm hodin jsme bloudili v terénu, utahaní vyčerpaní, zpocení jsme nadávali. A lidi se o nás 

báli, ale neměli jak nám zavolat, mobil prostě měl moţná jeden z třiceti lidí. Ale měli jsme co 

vyprávět. Co chcete vyprávět dnes? Ţe nás GPS za hodinu dovedla správně na místo? Nebo 

ţe jsme se dovolali kamarádovi bez problémŧ?  A kdyţ ano, jak dlouho s tou historkou 

obstojíte? Dovolám se svému devítiletému dítěti, zda došlo domu v pořádku. Na jednu stranu 

určitě dŧleţitá informace pro starostlivého rodiče, ale značné omezení svobody dítěte. 

Vzpomeňte si na své dětství. Kdo se dovolal na nás, kdyţ jsme běhali volně po čtvrti plné 

nástrah. Byl to i kus odpovědnosti na tom dítěti. Muselo včas doběhnout domŧ. Nebo prostě 

přišlo pozdě a dostalo na zadek. Dnes? Zavolá, já se zdrţím nebo dvě minuty po časovém 

limitu uţ rodič šílí a ţhaví linku. Pořád Vám to přijde normální a stejně srovnatelné. Jako malí 

jsme řekli, jdu určitým směrem a přiznejme si, ţe kdybychom šli úplně někam jinam, jak 

dlouho by nás rodiče museli hledat? Nedovolili jsme si to, a kdyţ ano, zase další výplata na 

zadnici. Dnes? Dítě zvedne mobil a řekne, mami, já jdu jinam. Hezké, ale zase opět další 

omezení svobody dítěte. Stále Vám to přijde normální. A co internet? S kým chatuje Vaše 

dítě? Netráví moc času hraním her se zabijáckou tématikou? Co z něj potom vyroste? Nejsou 

lepší kreativní hry, které ho trošku vtáhnou mezi ostatní? Naučí ho ţít s ostatními. Jak chce 

potom obstát? Zdá se Vám, ţe se víc ptám, neţ odpovídám? Bude tím, ţe na všechny tyhle 

otázky si musím odpovědět kaţdý sám. 

 

 

 

 

 



Náš literární koutek – Jitka S. 

Terč 

 

Jsem střelec terčem je tvé srdce 

Z nebe amor shlédl 

Amor přilét ruku zvedl 

Hle šíp uţ letí dej mi ruce 

 

Jsem rytíř mečem jsou má ústa 

Z nebe amor slétl 

Amor slétl ruku zvedl 

Hle slovo cestu klestí, má tu místa 

 

Jsem princ mou zbraní jsou oči 

Z nebe amor vystřelil 

Amor co nemine cíl 

Hle pohled uţ si hledá tebe nocí. 

 

Křídla zvonům 

 

Dejte křídla zvonŧm 

Nad krajinou ať letí 

Dejte křídla zvonŧm 

Ať vyčistí smetí 

Dejte jazyk zvonŧm  

Jakou mluví řečí 

Dejte jazyk zvonŧm 

Za co lidi vděčí 

Dejte jazyk zvonŧm 

V srdcích mají díru 

Dejte jazyk zvonŧm 

Ţít mají v míru 

Dejte srdce zvonŧm 

Cítit jako my 

Dejte srdce zvonŧm 

Bude ráj na zemi  

Dejte jazyk, srdce, křídla lidem… 

 

Bez názvu 

 

Ptám se ptám se sedmikrásky 

Proč je kolem málo lásky 

Ptám se ptám se jetele 

Proč neţijeme vesele 

Ptám se ptám se kopretiny 

Proč jsme kaţdý jiný 

Ptám se ptám se heřmánku 

Proč je málo Beránkŧ 

Ptám se ptám se jitrocele 

Proč má pryč dětství celé 



Klávesnice 

 

Prsty tančí na bílém dvorci 

pokrytým malým čtverci 

Černé znaky slova tvoří 

Příběh staví příběh boří 

Tiše sedíš klepeš na ně 

Sama mluví skrze dlaně 

Prsty na černém dvorci 

Pokrytého malými čtverci 

Mluví stále tvojí řečí 

Slova hojí slova léčí 

Slova plachá jako laně 

Stále mluví skrze dlaně. 

 

Na zamyšlení 

 

Mladá ţena  

 

Jedna mladá ţena dostala tucet rŧţí s lístkem: "Od toho, kdo tě má rád." 

Ale podpis chyběl. Vdaná nebyla, a tak začala přemýšlet o muţích, které 

kdy poznala. Nebo to byli její rodiče? Ţe by někdo z práce? V duchu se jí 

vynořil celý seznam lidí.  

Nakonec se rozhodla zavolat kamarádce, aby jí tu záhadu pomohla 

rozluštit. Ale po jedné kamarádčině větě jí svitlo: "To tys mi poslala ty 

rŧţe?" "Ano." "A proč?" "Protoţe kdyţ jsme se viděly naposled, měla jsi 

špatnou náladu. Chtěla jsem, aby sis připomněla všechny lidi, co tě mají rádi."  

 

Počasník – Zdeněk P. 

 

Vlhkost 

 

 Voda je na Zemi velmi rozšířená látka: jejich 1360 milionŧ km
2 

tvoří téměř 0,2 

procenta celkového objemu planety. Ve velkém mnoţství se nachází v plynném skupenství 

v atmosféře. Vlhkost, tedy vodní pára ve vzduchu, pochází především z vypařování z oceánŧ 

a z transpirace rostlin. Její mnoţství 

obklopující celou planetu se velmi mění, 

ale nikdy není nulové, dokonce ani 

v nejsušších pouštích.  

 

Led, voda a pára 

 Jako kaţdá látka i voda se mŧţe 

vyskytovat ve třech rŧzných 

skupenstvích (pevném, kapalném nebo 

plynném) v závislosti na tlaku a teplotě. 

Při normálním atmosférickém tlaku na 

hladině moře (1013 hPa) se její kapalné 

skupenství mění a nabývá formu ledu při 

0°Celsia. A vypařuje se v podobě 

neviditelného plynu jako vodní pára při 



100°Celsia. 

  V tuhém skupenství tvoří navzájem pevně vázané molekuly vody šestiúhelníkové 

krystaly. V kapalném skupenství se molekuly nepohybují dostatečně rychle na to, aby se zcela 

uvolnily, ale pohybují se příliš rychle na to, aby vytvořily krystaly. V plynném skupenství se 

molekuly vody pohybují tak rychle, ţe nezŧstávají navzájem vázány. 

 

Vypařování vody 

 Voda v kapalném stavu se mŧţe změnit na vodní páru i při mnohem niţších teplotách 

neţ 100°Celsia. Tento proces se nazývá vypařování: tím, ţe povrchové molekuly absorbují 

tepelnou energii, dostává se do rychlejšího pohybu, uvolňují se a přecházejí z kapalného 

skupenství do skupenství tepelného. K této změně mŧţe dojít pouze tehdy, je-li vzduch 

dostatečně suchý na to, aby mohl přijmout další molekuly vodní páry. 

 

Nasycenost vzduchu 

 Jestliţe vzduch uţ nemŧţe obsáhnout více vodní páry, mluvíme o tom, ţe je nasycen. 

Tato schopnost závisí na teplotě: teplý vzduch mŧţe fakticky obsáhnout více vlhkosti neţ 

vzduchu studený. Pokud teplota nasyceného vzduchu klesá, část obsaţené vodní páry se vrací 

do kapalného skupenství, tedy kondenzuje. Teplotu, při které je vzduchová hmota v dŧsledku 

ochlazování nasycena vodní párou, nazýváme rosný bod. 

 

Specifická a relativní vlhkost vzduchu 

Specifická vlhkost vzduchu měří skutečnou hmotnost vodní páry obsaţené v určité vzduchové 

hmotě. Je to velmi stabilní měrná jednotka, jelikoţ na hmotnost určité látky nemá vliv ani 

teplota, ani tlak. Na druhé straně specifická vlhkost vzduchu nemŧţe svědčit o vztahu mezi 

teplotou a vlhkostí, které zpŧsobují mnohé meteorologické jevy. 

Podíl relativní vlhkosti vzduchu vyjadřuje vztah mezi mnoţstvím vodní páry obsaţené v dané 

vzduchové hmotě a mnoţstvím potřebným na její nasycení. Nasycený vzduch obsahuje tedy 

100% relativní vlhkosti, zatímco úplně suchý (ten však neexistuje) by měl relativní vlhkost 

rovnající se 0%. Jestliţe je tedy nasycenost závislá na teplotě, relativní vlhkost vzduchu je 

větší v okolí pólŧ neţ v tropických oblastech. 

 

Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela – Slávka P. 

 

Orchideje – 3. Díl 

 

Jak přivést orchideje do květu 

 To nejkrásnější na orchidejích jsou kouzelné květy. Jestliţe budeme dodrţovat ţivotní 

podmínky jednotlivých druhŧ, odmění nás květy i v interiéru. 

 Chceme – li, aby nám orchideje kvetly kaţdý rok, musíme jim vytvořit co nejpřirozenější 

prostředí. Orchideje nekvetou celý rok, ale mnoho druhŧ z nich má i dekorativní list. Je pěkný 

pohled, jestliţe máme několik orchidejí a ty nám postupně kvetou. Při pečlivém ošetřování 

a trochu trpělivosti nám mohou vykvést i námi vypěstované orchideje. Jde – li vše dobře, za 

čtyři aţ pět let od vsetí semen, u některých druhŧ aţ za 15 let, vykvetou. 

 Dalším dŧleţitým faktorem je světlo. V našich zeměpisných šířkách v letních měsících mŧţe 

být slunce prudké, rostliny na přímém slunci se mohou poškodit. Orchideje se silným listem 

snesou více slunce neţ ty, které mají listy tenké a tenké.  

 Dŧleţitým obdobím je vegetační klid, kdy bychom měli omezit zálivku. Pouze rostliny, které 

prošly vegetačním klidem, kvetou. Pozemní druhy orchidejí, např. střevíčník, nemají 

vyhraněné období vegetačního klidu. (Nemají zásobní orgány – hlízy, oddenky, stonkové 

hlízy) a proto potřebují vlhkou zeminu celý rok, v zimě ovšem se zálivkou opatrně. V zimě se 



postaráme téţ o doplňkové osvětlení (prodlouţit aţ na 12 hod. světla). Kvalita světla by měla 

být ekvivalentem slunečního svitu. Příliš světla však také není vhodné. Nejideálnější teplota 

pro orchideje je 20 – 25 st. C, vzdušná vlhkost mezi 60 a 70 %. To se dá dosáhnout 

pravidelným rosením měkkou vodou nebo pouţitím zavlaţovače vzduchu. Při přesazování 

kaţdé dva aţ tři roky nepotřebují většinou ţádné přihnojování, jedině snad v období rŧstu 

a jen menší dávky neţ je běţné pro ostatní hrnkové rostliny.  

 Pro tvorbu květŧ je třeba vhodný substrát. 

Orchideje, rostoucí epifyticky na stromech, 

potřebují lehký substrát, který drţí dobře 

vlhkost, ne však vodu. Vhodný substrát 

mŧţe obsahovat: 1 díl dřevěného uhlí, 1 díl 

mechu, 3 díly drcené borky. Dobře se hodí 

i substrát namíchaný z 1 – 2 dílŧ osmundy 

(kořenŧ kapradiny podezřené ) a 1 dílu 

rašeliníku (mech). Lze doplnit bukovou 

listovkou nebo drcenou borovou borkou 

nebo vločkami perlitu. Pro tropické 

pozemní orchideje mŧţeme pouţít jako 

základ substrát pro epifyty a obohatit hlinitopísčitou nebo běţnou zeminou. Směs mŧţe 

vypadat takto: 1 díl rašeliny, 1 díl písku, 1 díl kompostovaného březového listu a rašelinového 

mechu s dřevěným uhlím. Podíl zeminy co nejmenší propustnost. 

 

Pokračování příště 

 

Rozhovor 

 

Alekos Kufudakis: Muţský komplex méněcennosti tvoří dějiny 

S psychologem Mgr. Alekosem 

Kufudakisem jsme hovořili o tom, jak 

komplex méněcennosti ovlivňuje muţskou 

psychiku. 

Mluvili jsme o tom, co všechno utváří 

muţské sebevědomí. Věnovali jsme se tomu, 

jak cítí muţi, kteří trpí rŧznými komplexy. 

Zaměřili jsme se na to, jaký to má vliv na 

zpŧsob jejich chování.  

Kaţdý člověk potřebuje láskyplné prostředí. 

Ţivotně dŧleţité je pro děti. Kdyţ v takové 

rodině vyrŧstají, mŧţe se zdravým zpŧsobem 

formovat jejich osobnost a sebedŧvěra. Sebedŧvěra je základním pozitivním postojem člověka 

vŧči sobě. Zároveň představuje nezastupitelný zdroj ţivotní energie.  

Uţ od dětského věku je třeba tento postoj rozvíjet, aby člověk sám sebe vnímal jako 

kompetentní bytost, která je jedinečná a cenná, hodná lásky i schopná milovat.  

 

 



Komplexy komplikují ţivot  

Někdy dojde vlivem výchovy, nefunkčního rodinného prostředí a dalších nepříznivých 

okolností k narušení sebevědomí i sebedŧvěry člověka. Taková osobnost pak mŧţe trpět 

rŧznými poruchami a komplexy.  

Podle Alekose Kufudakise se muţský komplex méněcennosti podílí na spoluvytváření 

psychiky jeho nositele. Existuje obava, ţe neošetřený komplex méněcennosti mŧţe vést aţ 

rŧzným psychologickým defektŧm. Jedná se například o psychopatii.  

Jakmile se psychopat dostane k moci, tak přestane mít zpětnou vazbu, protoţe moc je 

závislost, kterou nejsou její uţivatelé vŧbec schopni pochopit, natoţ ji zastavit.  

Slavní nemocní 

 

Karel Hynek Mácha 
 

Záhadami je opředena také předčasná smrt českého 

básníka Karla Hynka Máchy. Obvykle se traduje, ţe 

šestadvacetiletý autor Máje pomáhal v Litoměřicích hasit 

velký poţár, poté se celý napil vody z kbelíku, následující 

den dostal horečku a 6. listopadu 1836 zemřel údajně na 

zápal plic. Ovšem tato verze je v rozporu s oficiálním 

matričním záznamem o Máchově smrti, v němţ je 

německy uvedeno: Brechdurchfall. Coţ přeloţeno do 

češtiny znamená zvracení s prŧjmem. Takové potíţe by 

však nijak nesvědčily pro zápal plic, ale spíše by 

naznačovaly, ţe Mácha zemřel na choleru. Však také 

právě tuto infekční chorobu zmiňoval básníkŧv přítel 

a student teologie Vincenc Náhlovský v dopise 

budoucímu vyšehradskému kanovníkovi Václavu 

Štulcovi. Podle něj Mácha zemřel „nešťastnou cholerou 

poraţen“. 

Ovšem vyskytly se i názory, ţe příčinou básníkova skonu 

byla otrava zkaţeným masem. Oporou pro toto tvrzení by mohl být Máchŧv vlastní dopis, 

v němţ píše rodičŧm, ţe si koupil bochník chleba a za čtyři groše uzeného masa. K tomu pak 

dodal: „Maso jsem musel vyhodit, protoţe smrdělo.“  Tvrzení o zápalu plic zase vychází 

z toho, ţe se při hašení poţáru vodou poléval a pak se ještě celý uřícený pořádně napil. To by 

mohlo za chladného podzimního počasí u oslabeného organismu vskutku zpŧsobit nachlazení. 

Ale ţe by se rovnou jednalo o zápal plic? 

A pokud by však příčinou Máchovy smrti byla cholera, kde se jí mohl nakazit? 

V Litoměřicích, kde básník pŧsobil jako advokátní praktikant, se tato nebezpečná infekční 

choroba v té době nevyskytovala. Zato v Praze máme tehdy zaznamenány případy cholery. 

Básník navštívil Prahu 16. října a zřejmě se tady tehdy nakazil. Naznačuje to i jeho 

korespondence, podle níţ se necítil zdravotně dobře uţ před litoměřickým poţárem. 

 

 

 

 

 

 



Stavební slohy 

 

Baroko – 4. díl 

 

V ornamentice se vystřídají ještě ze 17. století akant, od roku 1710 s ním souběţný akant 

s pentlí, v letech 1720 - 1740 páska a po roce 1740 mříţka a mušle, postupně nabývající 

nesymetrického tvaru a později prokrajovaná, předznamenávající rokokový ornament rokaj.  

Štuk aţ dosud omezený převáţně na interiéry, se rozlévá po prŧčelích novostaveb 

i v doplňcích starších fasád a je - stejně jako architektonické články, římsy, pilastry, šambrány 

aj. - většinou bílý nebo vŧbec světlejší neţ základní plocha fasády, teď obvykle ţivě barevná 

(oproti ranému baroku s tmavšími, např. výrazně červenými architektonickými články na bílé, 

někdy ţluté ploše, tedy dochází k převrácení barevnosti).  

<>  

 

Barokní gotika, vzácněji označovaná méně 

obvyklým názvem gotizující barok, podobně 

jako v 16. století románská renesance, se 

zdánlivě nepochopitelně obrací pro inspiraci 

přes jeden sloh do minulosti. Tentokrát však 

nejde o skutečné ani domnělé hledání tvarŧ pro 

další tvorbu - barok právě tehdy, kolem roku 

1700 a v první čtvrtině aţ třetině 18. století, to 

je v časovém rozmezí výskytu barokní gotiky, 

prochází vrcholným tvŧrčím vzepětím - nýbrţ 

setkáváme se tu se záměrným historismem, 

k němuţ zcela programově sahají především 

nejstarší duchovní řády, aby proti novým 

protireformačním řádŧm, jako kapucínŧm 

a jezuitŧm, demonstrovaly svá stará vydrţená 

práva v Čechách.  

Ačkoli barokní gotika zaujímá v naší architektuře (a to i interiérové, vyřezávané - v oltářích, 

kazatelnách a vŧbec mobiliáři) poměrně krátký časový úsek a zahrnuje celkem nevelký počet 

staveb, jde vesměs o díla vynikající úrovně. Umělci se snaţí přiblíţit se duchu staveb 

vyzvedaných někdy z trosek, ale zpŧsobem tvŧrčím a plně odpovídajícím jejich době. Ţe se 

nepokoušeli o pouhé kopírování fragmentŧ článkŧ v pobořených nebo sešlých stavbách, je 

patrné i z toho, ţe mezi jiným pracují i s motivy z pozdní gotiky, která se ve stavebním vývoji 

přestavovaných chrámŧ neobjevila. K vynikajícím ukázkám zařízení mimo tyto stavby patří 

bohatě řezaný mobiliář v románském kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou.  

Ojediněle vznikají i novostavby, jako Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře u Ţďáru nad Sázavou.  



<>  

Rokoko 

Rokoko - pokud vycházíme z jeho 

nejtypičtějšího vnějšího znaku, ornamentu 

rokaje - lze v našich zemích vřadit mezi 

polovinu 40. let - 60. aţ 70. léta 18. století. 

Někdy se však za nejčastější fázi rokoka 

povaţuje období charakterizované jemnou 

páskovou ornamentikou (1720- 1740), která 

je zde ponechaná ve vrcholném baroku.  

Rokoko zejména právě v architektuře se 

neprojevuje dostatečně výrazně jako 

samostatný sloh a kromě několika případŧ 

"rokokového" zdrobnění a hravosti je od 

baroka pomŧţe odlišit spíše jen zmíněný 

ornament rokaj. Příznačná pro rokoko – 

v rokajových kartuších, ve tvarech váz 

apod. - je hybná nesouměrnost, odlišující je 

od symetrického baroka, avšak pŧdorysné 

dispozice a rozvrhy prŧčelí plně dodrţují osovost, a tedy i symetrii, k nimţ se dopracoval 

barok.  

Ve zlidovělé formě přeţívá rokaj jakoţto jednotlivý ornament hluboko do klasicismu a lze se 

s ním opoţděně setkat ještě v 19. století na lidové architektuře nebo na podstavcích 

kamenných soch a kříţŧ - v době, kdy se jiţ dávno o rokoku jako slohu nedá hovořit.  

 

Svobodné Jiţní Čechy 

 

Červený Újezd 

 

 



1Ukázka z knihy 

 

Borská, Ilona - Kdo zachránil jeden ţivot 

 

KDO ZACHRÁNIL JEDEN ŢIVOT 
 

5. 

Hlava říkal, ţe tak humánní ústav s tak prokazatelnými výsledky nemají nikde jinde v celém 

Rakousku. "Vaše léčebna, Hamzo, to není jenom chlouba Luţe, to je pýcha celých Čech!" 

Doufejme, ţe si na tu chválu vzpomenou, aţ je poţádá, aby o léčebně podali dobrozdání. 

Nepozval Spolek českých lékařŧ do Luţe jen proto, aby se chlubil. Bude je potřebovat. Doufá 

v jejich podporu, aţ léčebnu nabídne státu. Nabídne ji brzo, protoţe sám uţ ji neutáhne. 

Julie měla pravdu: ty dvě misky vah nebudou nikdy v rovnováze. Zámoţní zaplatí, chudé děti 

bude léčit zadarmo. Naivní představa. 

Zámoţných přijde málo, bohatí ţádní. Lékaři, faráři a učitelé k němu posílají chudé děti. 

Nové a nové nemajetné děti. Mŧţe je odmítat? Často by to znamenalo rozsudek smrti. 

Svítalo, kdyţ došel nahoru ke Košumberku, kde, těsně pod zříceninou, nedávno dokončili 

nový pavilón. Kdyţ tyhle pozemky kupoval, zadluţil se. Vypŧjčil si peníze od banky, od 

příbuzných, od několika lidí tady v Luţi. Uţ by měl začít splácet. Ale z čeho? 

"Budou to na něm dobejvat jak Rusové Port Artur," vyjádřil se nedávno místní povaleč. 

Jenom ať nemá strach. Hamza ještě nikomu nezŧstal dluţen. Jestli se to podaří a léčebnu 

koupí Zemský výbor, bude moţné začít se stavbou dalších pavilónŧ. Jeho udělají ředitelem; 

sejmou z něj hospodářské starosti, konečně si uvolní ruce pro medicínu, pro práci v obecní 

radě, snad i pro psaní. 

Ve spodní zásuvce psacího stolu schovává sešit, veliký, tlustý, ale popsal zatím jen pár 

stránek. Dialogy do hry o Vršovcích, nějaké nápady k románu o vlasteneckém knězi. Uţ 

hrozně dávno na to nesáhl. 

Mířil teď z kopce k městečku, bezděčně rychlil krok. Do nohavic ho švihaly šlahouny plevel, 

dýchaly nahořklou, kořennou vŧni. Někde na Zákostelí zakokrhal kohout, druhý o trochu blíţ, 

a další: podávali si letní ráno jako štafetu. 

Mám to tu rád, napadlo Hamzu. Podařilo se mi, co jsem si předsevzal, a s tím, ţe budou 

potíţe, jsem přece vţdycky počítal. 

Uţ byl doma, tiše stiskl kliku: nezamkli. Povědomá vŧně bytu, který ještě oddechuje ze 

spánku. 

Na okamţik Františka zavalil intenzivní pocit štěstí. 

Kdyţ svlékal plášť, zahlédl o kus dál v předsíni pohyb. Na okamţik zpozorněl, ale byl to jen 

jeho vlastní obraz ve ztemnělém zrcadle. Statný muţský s bradkou si tam svlékal plášť 

a zamyšleně se usmíval. 

 

6. 

Za štěstí se platí, za štěstí se osudu platí, to Hamza věděl, ale nenapadlo ho, ţe bude platit tak 

záhy. A tak draze. 

Ještě snad neulehl prach za koly těch třiceti kočárŧ, kdyţ se v Luţi vyskytl první případ 

záškrtu. Počátek epidemie. Navzdory všem opatřením nemoc pronikla i do léčebny. 

Nebezpečná, často smrtelná nemoc. Pro skrofulózní pacienty znamenala ovšem krutou 

komplikaci. Stěhovali na infekční pavilón jedno dítě za druhým. Pak uţ bylo snazší izolovat 

tu hrstku zdravých. Doktoři a sestry nechodili domŧ, někdy ani nechodili spát. Ale měli první 

uzdravené, a zatím ţádné úmrtí. 

Jednou k večeru přiběhla pro Hamzu chŧvička; paní doktorová vzkazuje, ţe oba starší chlapci 

mají teplotu, bolí je v krku, snad to bude jenom angína. 



"Vyřiď paní, ţe za chvílí přijdu." 

Vzal si injekční jehly, protizáškrtové sérum. Angína; tak to vţdycky začíná. 

Chŧvičku s malým Boţejem přestěhovali k Závodským. (Juliin mladší bratr teď také bydlel 

v Luţi.) 

Pozdě večer se šel Hamza podívat do léčebny. Za těch pár hodin přibyly dva nové případy. 

Druhý den udělal oběma svým synŧm tracheotomii. Mohl poţádat některého kolegu, ale 

udělal to sám. Ruka se mu netřásla. 

Od toho dne jako by se věci obracely k lepšímu. Ani v léčebně další děti neonemocněly. 

"Doufám, ţe jsme z nejhoršího venku," řekl ve středu doktor Malý. "Kdy jsme měli poslední 

nový případ? Minulý čtvrtek, jestli se nemýlím. A co vaši chlapci?" 

"Děkuju za optání, kolego - lepší se to." 

Uţ skoro týden ţádný další případ, a zatím ani jedno úmrtí. 

V pátek vzkázali do Závodských, ţe má Boţej horečku. Došel ke švagrovi, sám chlapce 

přinesl v náručí. 

Věci vzaly krutě rychlý spád. Jako by se běţný prŧběh nemoci roztočil na závratné obrátky. 

V sobotu večer volal Hamza do Prahy Schererovi. "Prosím tě, potřebuju se poradit..." 

"Přijedu," přerušil ho Scherer po několika větách. "Zítra dopoledne, tím vlakem, jako jsme jeli 

minule." Tím vlakem jako minule - je to měsíc, nebo deset let? Tentokrát čekala v Chrasti 

u nádraţí jen jedna bryčka. 

"Mohl bych ho vzít k nám na kliniku," navrhl Scherer po prohlídce. 

"Pokud myslíš, ţe by to bylo ku prospěchu..." 

"Nevím, Františku, nevím. Sám přece vidíš, oč tady jde." V jeho vypouklých očích za brýlemi 

viděl Hamza spíš soustrast neţ naději.Dítě zchváceně vydechovalo pach, který připomínal 

hnijící brambory. Na čele pod mokrými vlásky vyráţel pot. 

"Běţ si, Františku, chvíli odpočinout, já u chlapce zŧstanu." 

Šel za Julií. Věřila pro hosta oběd a plakala. "Julinko, je v těch nejlepších rukách!" 

"Stejně se bojím, ţe nám umře." 

Také se bojím, Julinko. Zatím nic z toho, co jsme se snaţili podnikat, nepomohlo. Nebo 

jenom na chvíli. 

V pondělí časně ráno musel Scherer odjet. Nedovolil, aby ho František doprovázel. "Zŧstaň 

radši se svou paní, kamaráde." 

Zŧstal se svou paní, aby byl při ní v nejhorším okamţiku. Ale Boţej byl odolný chlapeček, 

umřel teprve druhý den odpoledne. Další případ záškrtu se uţ nevyskytl. 

Provinil jsem se pýchou, vyčítal si Hamza. Jak jsem se natřásal, jako páv, kdyţ mě chválil 

unisono zástup docentŧ a profesorŧ. "Vy jste tu, Hamzno, dokázal zázrak!" 

Neumím zázraky. Vlastní dítě mi umíralo před očima, a já byl bezmocný. 

Někdy v té době zemřela v Poštejně po porodu adoptivní dcera Hamzových, Marie. 

Novorozeně ji brzy následovalo. 

 

Vinetuovi bratři a sestry 

 

Zdroj: http://tekumseh.webgarden.cz/tekumseh 

Tekumseh 

Ve zkratce 

Tekumseh chtěl sjednotit všechny kmeny (Onavagy, Čipevaji, Šavani atd.) do jednoho kmene 

který by se jmenoval Zrozenci země, proto vybudoval mesto Ten-skva-tva. Kdyţ byl na 

cestách na jihu,guvernér Harrison zbaběle zaútočil na Ten-skva-ta-va a zničil ho. Následně 



odešel Tekumseh do Kanady, kde našel spojence Brity. Znovu sjednotil kmeny a bojoval po 

boku spojencŧ - Britŧ. Bojovali statečně, ale osud 

indiánského národa uţ neodvrátili. Prohráli u bitvy, o které 

je napsáno v tomto článku. 

Osobní ţivot 

O hrdinských činech a politických či diplomatických 

schopnostech šavanského náčelníka Tekumseha se obšírně 

píše v mnoha odborných pracích i beletrii. Málokde je však 

detailně zmíněn jeho rodinný ţivot. Tento drobný 

"nedostatek" se nyní pokusíme alespoň částečně napravit. 

Celkem třikrát se šavanský pohlavár váţněji zapletl 

s ţenami tak, ţe tento vztah skončil sňatkem nebo se k němu 

alespoň schylovalo. O jeho ranných milostných 

dobrodruţstvích nevíme bohuţel nic určitého; v posvátný 

svazek manţelský poprve vstoupil někdy na podzim 1794, krátce po bitvě u Fallen Timbers 

(20. 8. 1794).  

Nešťastná manželství 

Tekumsehovou "vyvolenou" se stala dívka Mohnetohse, Bílé křídlo. Pocházela buď 

z šavanské skupiny Čilikata nebo z kmene Čerokíjŧ. Oba manţelé si příliš nerozuměli, jejich 

manţelství skončilo krátce po narození syna Adjaly (červenec 1795), známého i jako 

Mahyahwekawpawe. Mateřský pud Bílého křídla nebyl právě velký, o dítě se téměř nestarala. 

Kdyţ to Tekumseh zjistil, zapudil ji a vrátil jejím rodičŧm, čímţ se vlastně "rozvedl". Protoţe 

synek potřeboval matku, brzy si vyhledal další ţenu.  

V pořadí druhá a zároveň poslední Tekumsehova manţelka se jmenovala Mamate či Manete 

a byla smíšené krve. Svá nejlepší léta měla uţ za sebou, narodila se, lze-li věřit dobovým 

záznamŧm, v roce 1754. O malého Adjalu však pečovala vzorně a pro svého muţe musela mít 

jistou přitaţlivost, neboť s ní zplodil dalšího syna. Po těţkém porodu Mamate bohuţel 

zemřela, dítě, budoucí náčelník Pugashashenwa (cca 1796-cca 1840; téţ Paukessa, Puchte-

thai nebo Naythawaynah), Panter, hlídající svou kořist, naštěstí přeţilo. Potřetí se uţ 

Tekumseh neoţenil, ačkoliv o tom ještě jednou váţně uvaţoval. Výchovu synŧ přenechal své 

nejstarší sestře Tecumapieseh (1758-cca 1815) a věnoval se kariéře válečníka a politika.  

Pokračování příště 

 

Vyprávěj, Jani 

 

Pomoc hořím! – Bolí to!“ – 1. díl - Jana Š. 
 

Hasiči se denně odváţně vrhají do plamenŧ hořících domŧ, zasahují u doutnajících 

zdemolovaných aut na silnicích, pomáhají při povodních. Nasazují svŧj ţivot, aby zachránili 

ten náš. Podle legendy nad jejich činy bdí sv. Florian, který je jejich patronem.  



„Oheň“ je dobrý sluha, ale špatný pán.“ Stačí letní bouřka. Blesk dokáţe rozpŧlit 

a zapálit strom. Mŧţe pak podpálit třeba střechu domu. V lepším případě nastupují hasiči. 

V tom horším, pak mŧţete potkat všechny tři 

sloţky dohromady Integrovaný záchranný systém 

(IZS).  

Kdyţ člověka před ohněm neochrání sv. 

Florián, začíná zachraňovat sv. Kryštof. Člověk 

končí ve vozech rychlé záchranné sluţby (RZS) 

s houkající sirénou či ve vrtulníku letecké 

záchranné sluţby (LZS) kdyţ se jedná o minuty.  

Ty nezávaţnější případy, přebírají popáleninová 

centra. 

 

Popáleniny patří k nejtěţším úrazŧm 

lidské traumatologie. Často zanechávají jizvy 

nejen fyzické, ale i psychické. Vyţadují 

nejkomplikovanější, nejdelší a nejnákladnější 

léčbu. Celková závaţnost poškození závisí na 

rozsahu, hloubce a věku (problémy u dětí 

a starších lidí) umístění a příčině (přímý kontakt / 

sálání). 

 

 Profesionál ve svém oboru, učí a přednáší na 

III. Lékařské fakultě University Karlovy, je spoluautor knihy Lékařská první pomoc a host 

pořadŧ v televizi i rozhlase. 

 Představila bych Vám primáře Ludomíra Broţe z Kliniky popálenin FNKU Královské 

Vinohrady. 

K medicíně a k povolání lékaře ho přivedla autohavárie rodičŧ. Začínal, jako medik-

sanitář na traumatologii a plastické chirurgii. Hnutím osudu se ocitl na stáţi popálenin a zŧstal 

u nich trvale. 

Poţádala jsem ho o rozhovor, aby nám objasnil, jaké následky a komplikace nám mohou 

popáleniny zpŧsobit.  

 

Co vás přimělo stát se lékařem? Proč jste si zvolil traumatologii a konkrétně 

popáleniny? 

Podle pravdy to byla moje máma. Kdyţ mi bylo osm let, mí rodiče, měli těţkou autohavárii. 

Strávili pŧl roku v nemocnici a pŧl roku v Kladrubech na rehabilitaci. Máma si tenkrát 

usmyslela, ţe ze mne bude lékař, abych vrátil to, co lékaři věnovali jim. 

Jsem praktický a činný člověk. Na traumatologii mě zaujala právě ta okamţitá akutní 

činnost. Kdyţ jsem byl student, slouţil jsem jako sanitář na chirurgii, kde bylo 

traumatologické oddělení a zároveň i plastická chirurgie. Neustále jsem se setkával s úrazy. 

Dokonce byli mezi slouţícími lékaři tací, kteří mě donutili, jako medika, abych se zúčastnil 

výkonŧ. Zaváděl jsem rŧzné dráty atd. Inspirovalo mě to a rozhodl jsem se pro traumatologii. 

Po škole jsem chtěl dělat plastickou chirurgii. Předpokladem však je atestace z chirurgie. 

Začínal jsem jako anesteziolog, pak jsem přešel na chirurgii. Poté jsem chtěl na plastickou 

chirurgii.  Profesor MUDr. Miroslav Fára DrSc. mně ukázal cestu. Moţnost, jak se věnovat 

plastice, byla nastoupit na popáleniny. Tehdy to bylo oddělení plastické chirurgie. Absolvoval 

jsem stáţ na popáleninách. Poté jsem poţádal o převedení z chirurgického pracoviště 

v Semilech, na kliniku plastické chirurgie do Vinohradské nemocnice.  

 



Máme deset stanovišť LZS, v každém kraji kardiocentrum. Nepatří snad popáleniny 

k nejtěžším úrazům lidské traumatologie? Kolik je na našem území popáleninových center? 

 

Popáleninové trauma – termický úraz, patří k jedněm z nejtragičtějších úrazŧ. Člověk pokud 

je popálen a popáleniny jsou třetího stupně, tak uţ nikdy ho nedokáţeme vrátit do stavu před 

úrazem. Vţdy zŧstane nějaké poznamenání a jsou to často úrazy smrtelné. Těch úrazŧ není 

mnoho, proto jsou v České republice tři specializovaná pracoviště Praha – Královské 

Vinohrady, Brno – Bohunice a Ostrava – Poruba. Jsou to tři super specializovaná centra, 

kde se léčí nejtěţší popáleniny, ale na kaţdém chirurgickém pracovišti by měli být lékaři 

schopni zvládnout rozsáhlé popáleniny. 

 

V dnešní době zřejmě více transportuje pacienta Letecká záchranná služba, než 

pozemní. Kde má FNKU Královské Vinohrady heliport?  

Heliport se nalézá v sousedství kliniky a odtud jsou pacienti přiváţeni sanitou. 

 

Kdo z lidí je nejvíce ohrožen? 

V populaci jsou nejvíce ohroţeny malé děti ve věku 2 – 3 let Je to bohuţel zpŧsobeno nikoliv 

nezájmem rodičŧ, ale v té chvíli se třeba dětem plně nevěnují, a pak dochází k úrazŧm. 

Hlavně k opaření horkou vodou, kávou, čajem, polévkou. V celém spektru pacientŧ je 

skutečně těch dětí ve věku od dvou do tří let nejvíce. 

 

Které dny, jsou pro tyto úrazy typické? 

Ano, existují dny, kterých se jiţ předem obáváme. Patří mezi ně čarodějnice, i kdyţ je 

pořádají profesionálové, tak mŧţe dojít k náhlému vzplanutí ohně či poryvu větru. Vítr zavane 

plamen mezi přihlíţející. Úrazy pak bývají velmi závaţné, poněvadţ nejčastěji bývá popálen 

obličej, kde hrozí postiţení dýchacích cest. Kromě čarodějnic to bývají vánoční svátky, kdy 

vzplanou vánoční stromky a na Silvestra jsou to rŧzné rachejtle a petardy. Zde se na tom 

spolupodílí alkohol. 

 

Jak ohrožuje tento stav postiženého? 

Popáleniny se dělí na tři stupně podle hloubky. 1. stupeň se hojí naprosto bez následkŧ 

2. stupeň se dělí na povrchní a hluboké. Povrchní se mohou zhojit bez následkŧ, léčba sice 

bývá dva aţ tři týdny nebo se to zhojí s  takovými následky, které během několika let vytratí. 

Druhý hlubší stupeň a 3. stupeň, kdy je kŧţe zničena v plné tloušťce, tam uţ jsou trvalé 

následky ve smyslu jizev. Pokud se jedná o postiţení v oblasti pohybových zón na 

končetinách, tak mŧţe dojít ke kontrahojícím jizvám bránícím v pohybu. V oblasti obličeje 

například je to smršťování otvoru úst nebo smršťování nosních prŧduchŧ, víčka jsou 

přitahována, a pak hrozí nedovírání očí. 

 

Jak nejlépe poskytnout popálenému člověku první pomoc? Jaké nejčastější chyby či 

fámy, ošetření popálenin provázejí. 

Při popáleninovém úrazu je na prvním místě zastavit plamen (uhasit oheň), aby nedocházelo 

k jeho dalšímu pŧsobení na lidské tělo. Jedná-li se o polití vřelou tekutinou, u malých dětí 

chladíme i přes oblečení, aby teplo nemohlo dále pŧsobit. Při úrazech elektrickým proudem je 

nutno myslet na vlastní bezpečnost, aby člověk nechtěl pomoci a přitom by byl sám zasaţen. 

…a chladit. Chladit a chladíme, tak dlouho dokud to přináší úlevu od bolesti. Nejlépe chladit 

tekoucí vodou. Mŧţeme i přikládat kostky ledu nebo nějaké mraţené věci z ledničky. 

Nesmíme je na tu plochu přiloţit trvale, jelikoţ je tam větší chlad a mohla by se tím vyvolat 

negativní reakce organismu, to znamená přiloţit a oddálit třeba po pŧl minutách.  

 



Mohl byste nám přiblížit pravidlo devíti? 

U popálených pacientŧ je dŧleţité zjistit rozsah vlastního postiţení a pro lepší orientaci platí 

takzvané pravidlo devíti. To znamená, ţe horní končetina je 9%, dolní končetina je 

dvojnásobek, prostě celé tělo je rozděleno na násobky devíti. My uţ jsme zvyklí určovat to na 

procenta, protoţe 1% povrchu těla je obrys ruky s nataţenými prsty nikoliv pouze dlaň. 

 

Pokračování příště 

 

Zdravím, zdravíš, zdraví… - Karel Č. 

 

Ráda bych Vám představila novou rubriku věnovanou zdraví. Bude jí zásobovat jeden lidí, 

kteří zdraví rozumí a zajímá se zdravý ţivotní styl. 

 

Zdravím, zdravíš, zdraví 

 



Jste ve stresu? Přiloţené obrázky se pouţívají na testování stresu, kolik daná osoba snese. 

Jeden učitel řekl: 'Zdálo se mi, jako kdyby se hýbaly, ale velmi pomalu jako kdyby dýchaly'. 

Čím pomaleji se obrázky pohybují, tím lépe umíte snášet stres. Kdyţ testovali obviněné 

kriminálníky, tito je viděli divoce se točit. Naprosto vyrovnaní lidé je vidí nehybné. Obrázky 

nejsou animované - jsou dokonale statické! 

 

Pokračování příště 

 

Zlaté české ručičky 

 

Výroba vánočního přáníčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířecí a rostlinná říše – Jitka S. 

 

Ţralok 

 

Věděli jste, ţe ţraloci mají tak dobře vyvinutý sluch, ţe jeho dosah je ve vodě několik 

kilometrŧ? Čich ţraloka má sice dosah pouze několik set metrŧ, ale ten je schopen ucítit díl 



krve v několika milionech částic vody. Zajímavé také je, ţe je tento tvor imunní vŧči všem 

známým nemocem. 

 

Zajímavosti o stromech v ČR 

 

Nejdůleţitější rostlinné společenstvo – lesy, ovlivňují klima, sniţují vysychání pŧdy, 

zpomalují odtok povrchové vody, zabraňují erozi, sniţují rychlost větru a produkují kyslík. 

V ČR pokrývají lesy 1/3 plochy území (25 000 km čtverečních). Většina z nich byla uměle 

vysazena. Skladba: 55% smrk, 18% borovice, 6% dub, 5% buk, 3% modřin a bříza, 1% olše 

a 9% ostatní dřeviny.  

Nejrozšířenější a nejvýše zasahující dřevina – smrk ztepilý (Picea excelsa) roste od níţin aţ 

po hornatiny, do výše 1 200 m 

a v dŧsledku mohutných 

výsadeb v minulosti dnes 

zaujímá 55% z celkové plochy 

lesŧ. Není příliš náročný na 

kvalitu pŧdy, mráz mu neškodí 

a roste poměrně rychle (60-70ti 

leté porosty se dají těţit). 

Nevýhodou jsou mělké kořeny, 

citlivost k vysokým teplotám, 

náchylnost k vysokým teplotám 

a suchu. Nejvýše rostoucí 

listnatý strom je jeřáb obecný 

(Sorbus aucuparia). 

Největší keř nad horní hranicí 

lesa – kleč (Pinus mugo). Souvislé pásmo kleče se vyvinulo pouze v Krkonoších, ve výškách 

1 200 aţ 1 550 m. 

Nejrychleji rostoucí strom – olše lepkavá (Alnus glutinosa) dorŧstá výšky 25 – 35 m, ve 

stáří 10 let je jiţ 4 m vysoká, zatímco nejpomaleji rostoucí tis stejného stáří je jen 70 cm 

vysoký. 

Nejrozšířenější plevelná dřevina – bříza (Betula), přizpŧsobí se i zhoršenému ţivotnímu 

prostředí, má malé nároky na pŧdní ţiviny a snáší výkyvy teplot i vlhkosti.  

Nejméně náročný jehličnatý strom – borovice lesní (Pinus silvestris) má hluboké kořeny, 

roste na píscích i hlínách, na kamenitých, nadměrně suchých i mokrých pŧdách a ve všech 

výškových polohách. 

Nejstínomilnější strom – tis červený (Taxus baccata) roste v hustém stínu jiných dřevin. Je 

jedovatý, kromě červeného plodu obsahující semeno. Roste nejpomaleji ze všech našich 

stromŧ, patří mezi dlouhověké dřeviny dosahující u nás stáří aţ 600 let (ve světě aţ 3000 let). 

Má těţké a tvrdé dřevo odolné vŧči hmyzu. 

Nejoblíbenější listnatý strom – lípa (Tilia) se stala symbolem slovanské vzájemnosti. Často 

se vysazovala na návsích, mezích a křiţovatkách cest. Z květŧ se připravuje léčivý čaj, dřevo 

je měkké a dobře se opracovává. Maximální stáří lípy je 1000 let.  

Strom poskytující nejlepší obkladové dřevo – modřín evropský (Larix decidua) má 

výraznou barvu dřeva, pevnost, pruţnost a neobyčejnou trvanlivost (i pod vodou). 

Nejmenší semínka – má z jehličnatých stromŧ modřín (do 1kg se jich vejde 222 000), 

z listnatých stromŧ bříza (do 1kg se vejde 6 600 000 semínek).  

Nejniţší dřeviny – vysokohorské (plazivé) vrby, mohou být je 3 – 8 cm vysoké (např. vrba 

bylinná) dřeviny vytvářející kobercovité porosty v nejvyšších oblastech Krkonoš a Jeseníkŧ.  

 



Přírodní bohatství a geologické zajímavosti Rychlebských hor:  
 

Na nerostné suroviny je Rychlebský region poměrně bohatý, většího významu však dosahuje 

jen několik málo z nich, kaţdopádně ale mŧţeme pozorovat pestrost a rozmanitost jejich 

zastoupení.  

 

Rudy se v současné době nikde netěţí, v historii však mŧţeme vzpomenout např. těţbu 

magnetitu, dále měděných rud u Nýznerova, krátkodobá byla i těţba arzenopyritu v Račím 

údolí. V padesátých letech našeho století byly zjištěny radioaktivní suroviny (smolinec) 

v Zálesí, Horních Hošticích a u Bílé Vody. Pro nepříliš vydatná loţiska však těţba v roce 

1968 skončila. 

 

Z nerudných surovin mají značný význam zejména vápence, jeţ jsou v Rychlebském regionu 

zastoupeny v mohutných a kvalitních loţiscích u Vápenné a Lipové. Jako další jmenujme 

kaolín, vzniklý kaolinizací ţuly, který má všestranné pouţití a který se nachází v mohutném 

loţisku jiţně od Vidnavy. Ţáruvzdorné kaolinické jíly se vyskytují také u Bernartic a Uhelné. 

V lese Baţantnici u Velké Kraše se těţil ţilný křemen ke sklářským účelŧm a i kdyţ se 

v současnosti netěţí, zásoby pro budoucí případnou těţbu zde jsou.  

 

Největší význam ze všech surovin mají ale tzv. stavební suroviny, zejména ţula a ţule 

příbuzné horniny a velmi kvalitní mramor. Slezská ţula se těţí v širším okolí Ţulové, přičemţ 

zásoby zde jsou odhadovány na dalších nejméně 100 let. Slezské mramory patří 

k nejkvalitnějším českým mramorŧm a jsou pouţitelné i v sochařství. Např. nejkvalitnější 

mramor na stavbu praţského metra se těţil právě v okolí Ţulové. 

 

Jako zajímavost ještě mŧţeme uvést např. těţbu lignitu (paliva) ve sloji u Uhelné, která byla 

těţena od šedesátých let 19. století aţ do roku 1956 a dnes je prakticky vytěţena. U Vidnavy 

mŧţeme ještě vzpomenout na někdejší těţbu rašeliny - taktéţ jako paliva. 

 

 

Závěrem trochu vtipŧ: 
Přijde nadržený lord za lady a říká: 
"Lady, akcie stoupají." 
"Lituji, lorde, ale burza je uzavřena." 
Lord přijde druhý den a říká: 
"Lady, akcie stouply na maximum!" 
"Lituji, lorde, burza je stále uzavřena." 
Třetí den přijde lady za lordem: 
"Lorde, burza je otevřena!" 
"Lituji lady, ale akcie byly prodány pod rukou." 
 
 
Jaký je rozdíl mezi neštěstím a tragedií? Neštěstí je když spadne politik do Vltavy a tragedie když 
ho vytáhnou. 
 
 
Taťko, potřeboval bych nový harddisk. 
- A kouzelné slovíčko? 
- Do prčice! Dneska už je všechno zaheslované! 
 
 
Potká kamarád Pepu. "Tak co, už ses konečně oženil, nebo si ještě pořád vaříš sám?" ptá se 
první. "Obojí!" 



 


