
 



1. Novinky  

2. Akce 

3. A jako astronomie 

4. Aktivity ve Fokusu 

5. Coţ takhle dát si…  

6. Co jste chtěli vědět  

7. Fotogalerie 

8. Historie Českých Budějovic  

9. Já, pes 

10. Kde domov můj? - Jiţní Čechy 

11. Kvíz 

12. Náš literární koutek – Oldřich F. 

13. Na zamyšlení 

14. Počasník 

15. Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela 

16. Rozhovor 

17. Slavní nemocní 

18. Stavební slohy 

19. Svobodné Jiţní Čechy 

20. Ukázka z knihy 

21. Wyprávěj, Jani 

22. Zlaté české ručičky 

 

Novinky  

 

- Byl vyhlášen další 3. ročník Brouka v hlavě tentokrát na téma „Jak začít s rozumem 

v koncích“. Odevzdávat své práce, ať uţ výtvarné, fotografické, literární či jiné na toto 

téma můţete do 31. 8. 2012. Fokus se uţ teď těší na Vaše příspěvky. 

 

Důleţité zprávy 

Upozornění pro příjemce příspěvků na péči 

4.4.2012 17:04 

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních sluţeb informoval ministr práce 

a sociálních věcí Jaromír Drábek, ţe vydal pokyn Úřadu 

práce, aby při kaţdé návštěvě klienta na ÚP byl příjemce 

příspěvku na péči poţádán, aby prokázal vyuţívání 

příspěvku na péči na poskytování sluţeb. To znamená, 

ţe kaţdý příjemce příspěvku na péči by si měl vést 

deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu 

osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla 

provedena úhrada za tuto sluţbu. 

U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet 

sluţeb, které jsou prováděny. Způsob platby asi není tak 

důleţitý, neboť je zřejmé, ţe rodinný rozpočet je 

společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl 

zřejmý i způsob platby za sluţbu. Povaţuji za důleţité, aby příjemci příspěvku na péči si tyto 

věci dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou vykonávat. 

Václav Krása 

Zdroj: NRZP ČR 

 



Akce 

 

Jarní bazar – dva zápisy - Slávka P. a Dana D. 

 

Dne 9. 3. 2012 se ve Fokusu uskutečnil bazar oblečení, kterého se zúčastnili Dana, Jitka se 

Zdeňkem, Jarmila s dcerou, Agáta, Alice a Slávka. Z klientů se byli podívat z STD Nikolína. 

Byl to první bazar, který se povedl, a chtěli bychom si ho zopakovat. Slávka P 

 

Baví nás pomáhat (aneb zpráva o konání „charitativní burzy“) – Dana D. 

 

     Váţení čtenáři (klienti) FOKUSovin. Dne 9. března 2012 proběhla v prostorách našeho 

sdruţení dlouho předem avizovaná charitativní burza. Váš zájem o tuto akci nebyl velký, ale 

moţná o to větší byla aktivita všech zúčastněných.  

    Pomyslných stánků (prodejců) na „bleším trhu“ bylo šest. Ale všichni se v průběhu semkli 

a zdálo se, ţe za sebe navzájem budou i dýchat. Zkoušelo se, doporučovalo se i povzbuzovalo, 

takţe si na konec kaţdý odnášel pěkný nákup za velmi přijatelné ceny (někdo i zdarma). 

Důleţitá totiţ nebyla trţba, ale touha pomoci potřebným. Ještě tentýţ den – v pátek po poledni 

– byly neprodané oděvy odvezeny do azylového domu sv. Pavla v Riegerově ulici a do 

poradny Eva (nelézající se tamtéţ). 

     Den se vydařil a chuť pomáhat nás vedla k rozhodnutí akci v blízké budoucnosti 

zopakovat. 

Jistě i Vy máte doma nějaké oblečení, ze kterého jste vyrostli nebo jej uţ nenosíte….!? Tak se 

příště připojte a pozvěte i své známé. Těšíme se nashledanou. 

A bylo z čeho vybírat! 

   Ceny byly přijatelné ;-) 

...... a zboţí praktické 

   ….i ţádané…! 

KONEC dobrý, všechno dobré :-D 

 

Vrbenské rybníky – Jiří H. 

 

Vrbenské rybníky. Několikrát jsme navštívili 

vrbenské rybníky, leţící nedaleko od našeho 

českobudějovického Fokusu. Je dobré vědět, ţe 

rybníky byly českobudějovickým zboţím. Je to 

nádherné místo k příměstské rekreaci, i kus ţivé 

přírody přímo na okraji města. Přírodní rezervace 

Vrbenské rybníky leţí na severozápadním okraji 

Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. 

Zahrnuje 4 velké rybníky a rozsáhlé plochy 

přilehlých mokřadů a luk. Zřízena byla k 1. dubnu 

1990, od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po 

hrázích Vrbenských rybníků. Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují 

vynikající podmínky pro vodní ptactvo, jednak přilehlé baţinné olšiny a unikátní dubové 

porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších taţných 

ptáků (zejména vodních) ji uţívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm 

a zimovištěm. Velmi ceněné jsou i z hlediska entomologů, neboť se zde vyskytuje velmi 

bohaté společenstvo motýlů (831 druhů pro některé to je jediná známá lokalita výskytu na 

území ČR). Při okraji rezervace leţí baţantnice. Příhodná poloha vzhledem k největším 

českobudějovickým sídlištím předurčuje území rezervace k odpoledním procházkám 



a venčení psů. Rezervace je hojně navštěvovaná po turistických trasách, které zároveň slouţí 

i jako cyklostezky. Mimo značené stezky je vstup zakázán. Rezervace je rovněţ cílem řady 

přírodovědných exkursí. Paradoxně i přes vysokou přírodovědnou hodnotu rezervace je dosud 

blokováno vyhlášení ptačí oblasti 

Českobudějovické rybníky v rámci soustavy 

Natura 2000, jejíţ významnou součástí mají 

právě Vrbenské rybníky být. Ohledně 

budoucího managementu území totiţ 

nepanuje shoda mezi ochranáři, rybníkáři 

a rybáři (rybníky spravuje přímo dceřiná 

společnost zřízená městem České 

Budějovice). 

Evropská unie nařizuje v rámci ochrany 

ptačích území přísnější pravidla, neţ 

jsou u nás obvyklá v přírodních rezervacích 

(např. omezení vysekávání rákosin 

a organického hnojení). 

Závěr nechť si čtenář udělá sám ...... 

 

29.3.2012 – Výlet na Ptačí hrádek – Jiří H. 

 

Krátce o památce, kde byl Fokus na výletě za poznáním..... 

Nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád 

Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě 

u Lipska roku 1813. Těmto armádám velel bratr českokrumlovského 

vévody Karel I. Filip ze Schwarzenberka. Návrh památníku 

vypracoval stavitel vyhlídkové věţe na Kleti Jan Sallaba. Celá stavba 

se však pro nedostatek finančních prostředků zastavila a došlo pouze 

k jejímu zastřešení. 

 

Velikonoce u Beránka 
 

 
 

Exkurze do Budvaru 

 

Budvar! 

 

Návštěva národního podniku Budvar byla od počátku zajímavá. Sešli jsme se v příjmové 

místnosti, kde jsme se seznámili se všemi druhy piva, které se zde za celou historii pivovaru 



vyráběly. Poté nás převzala paní průvodkyně a provázela po jednotlivých 

provozech. Podnik byl zaloţen r. 1895 českou společností, od té doby je 

stále v českých rukou. Celý podnik je velice modernizován. Proces zrání 

piva je hlídán počítačem, v plnírně lahví jsou 2 robotizovaná pracoviště, 

takţe si myslím, ţe pod vedením současného ředitele a představenstva 

podnik vzkvétá. Podnik vyváţí prakticky do celého světa a značka Budweis 

je světově známá. 

 

Hyde Park – Fotografování II. 

 

Sociální pracovník Pavel Hrabě nás vzal před budovu Fokusu a společně jsme fotili Makra. 

Bylo nás sedm. Počasí nám přálo a tak se fotilo ostošest. Pavel slíbil, ţe příští měsíc si na 

Hyde parku pustíme Makra. 

 

Výlet do Sezimova Ústí 

Skupina 13 lidí pod vedením Agáty se vydala v úterý 22. 5. 2012 v poledne 

z českobudějovického vlakového nádraţí do 

Sezimova Ústí na skautskou základnu, kde na ně 

čekal pracovník Fokusu Pavel. Po ubytování jsme 

se vydali (vyjma Slávky a Pavla, kteří hlídali tábor) 

na prohlídku Sezimova Ústí II. s konečnou 

zastávkou v Hiltonu. Po večeři se venku chvíli hrál 

volejbal, zkoušel se „talíř“, pak nás déšť zahnal do 

klubovny, kde se hrály společenské hry. Ve středu 

dopoledne jsme opět hráli hry venku a jedna 

skupina se pustila do těstovinového salátu, 

ráno nás opustil Pavel a přijela Katarína. Na 

návštěvu a výlet na Kozí hrádek přijely 

Daniela, Alice a Alenka. Po krátké polední 

siestě se šlo na Kozí hrádek – zřícenina 

hradu, který hrál důleţitou roli v údobí před 

a během husitských válek a kde kázal Jan 

Hus. Na zpáteční cestu jsme vybrali cestu 

samý kořen a výmol. Tábor opět hlídala 

Slávka. Na večer bylo naplánováno opékání špekáčků a pečiva, které připravila 2. skupina. Po 

večeři opět hry venku, po setmění v klubovně. Ve čtvrtek, v den odjezdu, jsme poklízeli tábor, 

určená skupina vařila bramborový guláš, zahráli jsme si volejbal a hod „talířem“. Po obědě 

jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem do Českých Budějovic. 

18. – 19.6. – Výlet na raftech 

 

Jak to vlastně bylo.... 

Vyjeli jsme v 08:30 z autobusového nádraţí směr Český Krumlov. Sešlo se nás 13 – Jirka, 

Jarka, Věrka, Ivča, Pavla z Krumlovského Fokusu, Iva s Kryštůfkem, Kája s taťkou, Zdeněk, 

Pavel z Fokusu, Jirka, Pavel. 



Po příjezdu do Krumlova jsme šli do dvou 

km vzdáleného kempu, kam nám přivezl 

Tomáš zbytek zavazadel. Zde jsme se také 

nalodili na dva rafty a vyrazili do Zlaté 

Koruny, vstříc dobrodruţstvím. 

Jedeme a nějak to neutíká… aţ po delší době 

konečně občerstvení… klobása s chlebem! 

Poté jsme vyrazili spokojeně dál. V dáli - cíl 

dne - Zlatá koruna. Zde uţ jsme byli vítáni 

Danielou a Ančou, poté jsme se úspěšně 

vylodili. Postavili jsme stany, a rozdělali 

oheň. Zásoby ke konzumaci nám dovezly 

paní Kuviková a Zuzka, které s námi 

setrvaly do úspěšné likvidace zásob. 

Buřtíky byli vynikající. Přijel i Pepa ze Záluţí. Následující ráno začalo být slibné, avšak 

kolem osmé jiţ pršelo… Někteří jedinci to chtěli vzdát, avšak v 11 hodin bylo po dešti 

a začalo naloďování. Ne nadarmo se říká, kdo si počká, ten se dočká. 

V 11:15 jsme jiţ byli na vodě a bylo opět azúro. 

Tentokrát nás čekala cesta do Boršova nad Vltavou. Před námi krásná panorama stromů 

a místy drobných peřejek. Po celkem pohodové jízdě jsme dorazili k občerstvení 

s vyhlášenými plackami. Poté jsme poklidnou plavbou pokračovali dál, minuli známou 

zříceninu Dívčí kámen. Dále byla vidět část zříceniny hradu Maškovec ze 14. století. 

Zanedlouho jsme dorazili úspěšně do Boršova nad Vltavou. 

Zde na nás čekala Katarína se zavazadly. Zde jsme se všichni společně rozloučili a vydali se 

kaţdý domů. Tímto bychom za všechny rádi poděkovali pracovníkům nejen 

Českobudějovického, ale i Českokrumlovského Fokusu. 

 

Ahóóóóój 

 

A jako astronomie 7. díl - Jitka S. 

 

Předtím neţ navštívíme výspy naší sluneční soustavy, vraťme se k Jupiteru a Saturnu. Na naší 

„rychlocestě“ jsme minuli všechny ostatní měsíce, z nichţ některé udivují svými vlastnostmi, 

u Jupiteru zmínili pouze rozţhavené Io. Vzhledem k tomu, ţe i další měsíční tělesa překypují 

zajímavostmi, zastavme se u nich. Europa, Ganymed a Callisto jsou tři další měsíce, u kterých 

se váţně předpokládá, ţe by bylo moţné, aby na nich cosi mimozemského ţilo. 



Europa při pohledu lepšími dalekohledy působí jako kulečníková koule – plochá kulatá a bílá. 

Výzkumné sondy ukázaly, ţe v této hladkosti je cosi zvláštního. Uţ jste na Zemi viděli 

zamrzlou plochu vody? Jaká Vám přijde? Předpokládám, ţe jako mě, hladká a bílá. Uvaţuje 

se tedy, ţe Europa je jedním velkým zamrzlým oceánem. No zamrzlým, sondy při bliţším 

pohledu viděly rýhy, „průduchy“ a další útvary podobné zmrzlé vodě tady u nás. Uvaţuje se, 

ţe tam ve spodu pod vrstvou je tekutá voda. Kde je voda, logicky můţe být i ţivot. Asi ne 

nijak sloţitý – spíš jednoduché organismy. Nezapomeňme, ţe Europa nemá atmosféru a pod 

ledem je velká tma. Co vůbec udrţuje tento svět pohromadě, proč vůbec voda dávno do 

vesmíru nevyprchala, kdyţ tam není atmosféra? Nebo proč led nebyl roztrhán vlastním 

tlakem? To je tím, ţe prý Europa přece jen atmosféru měla, ta ale byla slabá, a postupně 

prakticky vyprchala. Do té doby Europin oceán zmrzl, ale zase ne úplně. Je velmi 

pravděpodobně, ţe Europa je plná tepla zevnitř. Má zřejmě rozţhavené jádro, které zahřívá 

led odspoda. Stejně jako u Io ji jádro rozţhavuje Jupiter. Jak by ale mohly ţít organismy ve 

vodě plné tmy? Takové známe i ze Země. Prvoci, bakterie, prostě nepatrné organismy. 

Ganymed uţ viděl čínský astronom v roce 364 př.n.l. (coţ při absenci dalekohledu je výkon 

velmi úctyhodný). Ganymed je podobně jako Europa jeden velký oceán, není ale bílý, je 

temnější. Na rozdíl od Europy a Io uţ leţí dostatečně daleko od Jupitera. Je tedy moţné, ţe 

sem lidé ve svých smělých plánech budou pokračovat s průzkumem i s lidskou posádkou. Je 

velmi pravděpodobné, ţe Ganymed měl velmi hustou atmosféru, protoţe ještě v dnešních 

dnech je zjistitelná – jak kyslík, tak i ozón jsou v ní bohatě zastoupeny. Jde o další moţný 

svět, kde by nám nějaká ta bakterie či jiný jednoduchý organismus mohl přeţít. 

Při pohledu na snímky Callisto propadá člověk depresi, je to tmavý měsíc plný kráterů. Jde 

však další oceán, jenţe asi uţ skoro zamrzlý. Je také nejdál od Jupitera a tak jej nemá co 

„ohřívat“. Zato zde dochází k erozi. Jak je to moţné? Prý Slunce, to ono ohřívá svými slabými 

paprsky měsíc tak, ţe se voda a CO2 vypařuje a odhalují se další spodnější vrstvy.  A opět je 

s Callisto počítáno jako s dalším tělesem, které by člověk mohl navštívit. V dlouhodobém 

výhledu se počítá i s terraformací – půjde o přetvoření Callisto nebo i Ganymeda 

v druhou Zemi. Zní Vám to přitaţené za vlasy? Vůbec ne, vzhledem k prvkům, které se tu 

nacházejí, to velký problém není. Trochu větší problém je, jak zahřát obě tělesa tak, aby se 

dala skutečně obývat. 

 

Aktivity ve Fokusu – Hyde Park 

 

Hyde park – to je nováček v programu Fokusu, jedná se o diskuzi 

s odborníkem na dané téma. Prostě přijdete, napíšete, o čem by se 

dalo diskutovat a potom si na toto téma něco zjistíte a můţete o tom 

mluvit, mluvit, mluvit,… No prostě neţ Vám pusa upadne, můţete se 

vykecávat. Kromě Vás diskutovat budou i druzí a vznikne různá 

výměna názorů.  

 

Coţ takhle dát si květák? 

 

Květák zná kaţdý. Někdo ho i jí . Tady jako obvykle čeká vaření. Smaţený květák 

a květákový mozeček zná kaţdý a co tyto recepty?  

 

1) Jogurtový květák 

Do rozšlehaného jogurtu vmícháme jednu na jemno nakrájenou cibuli, utřený česnek, zázvor, 

cukr a sůl. Rozebraný květák vloţíme do směsi a necháme tam aspoň dvě hodiny. Na oleji 

dozlatova osmaţíme druhou nakrájenou cibuli a pak na ni hodíme květák s jogurtem. 



Podlijeme dvěma lţícemi vřelé vody a vaříme, aţ je květák měkký. Nakonec poprášíme 

horkým kořením.  Podáváme s těstovinami, které vaříme tak 15 minut. 

 

 Pro 2 Cena Pro 4 cena 

Květák ½  - 1 hlavička 15,- 1 - 2 hlavičky 30,- 

Těstoviny ½ sáčku 15,- 1 sáček 15,- 

Cibule 2 ks 5,- 4 ks 9,- 

Česnek 1 – 2 strouţky 3,- 2-3 strouţky 3,- 

Zázvor 1 sáček 15,- 1 sáček 15,- 

Cukr 1 kg 20,- 1 kg 20,- 

Sůl a koření     

Bílý jogurt 1 ks velkého 15,- 2 ks velkého 30,- 

Celkem Pro 2 88,- Pro 4 123,- 

 

2) Pečený květák s kuřecím 

Na přípravu potřebujete dvě pánve (nebo kastroly). V jedné pánvi osmaţíme na oleji květák 

rozebraný na malé růţičky. Hned zpočátku ho osolte, aby pustil vodu a rychleji změkl. 

Přidejte drcený kmín, sójovou omáčku a hrst hrášku. Smaţte asi 6 minut na prudkém ohni za 

stálého míchání. Na druhé pánvi osmaţte maso nakrájené na nudličky a rozmíchané 

s moukou, bílkem, vodou a steakovým kořením. Prudce smaţte asi 2 min., aby se opeklo, 

pokud bude tvrdé, kápněte trochu vody a chvíli poduste. Hotové maso smíchejte s osmaţeným 

květákem, zakápněte octem (jen kdyţ jíte) a podávejte s nakrájenými brambory, které 30 

minut ovaříte.  

 

 Pro   2  Pro 4  

Květák ½ hlavičky 15,- 1 hlavičku 15,- 

Kuřecí řízky 0,5 kg 35,- 1 kg 75,- 

Sójová omáčka 1 ks 25,- 1 ks 25,- 

Kmín 1 sáček 5,- 1 sáček 5,- 

Hrášek 1 plechovka 10,- 1 plechovka 10,- 

Trocha mouky     

Vejce 1 ks bílku 3,- 2 ks bílku 6,- 

Koření a sůl     

Brambory 0,75 kg 10,-   1,5 kg 20,-   

Ocet 1 láhev 8,- 1 láhev 8,- 

Celkem Pro 2 111,- Pro 4 164,- 

 

3) Zapečená ňamka 

Květák uvaříme do skoro měkka, nakrájíme jako na mozeček a dáme do větší mísy. Na 

olivovém oleji osmahneme kuře s kořením. Přimícháme ke květáku, přidáme nakrájenou 

cibulku, kukuřici a nakrájený či nastrouhaný sýr a dáme do zapékací mísy. Na zbylém oleji 

připravíme jíšku, zalijeme mlékem, osolíme, opepříme a okořeníme. Květákovou směs 

zalijeme touto omáčkou a navrch přidáme rozšlehaná vejce. Dáme zapéct do trouby a pečeme 

tak dlouho, dokud se neudělá křupavá krusta (asi 30 minut na 200 °C).  

Podáváme s jakoukoliv bramborovou přílohou. Je třeba vařit brambory 30 – 45 minut 

 

 Pro 2  Pro 4  

Květák ½ hlavičky 15,- 1 hlavičku 15,- 

Kuřecí řízky 0,5 kg 35,- 1 kg 75,- 



Cibule 1 – 2 ks 5,-  3 ks 7,-  

Koření     

Kukuřice 1 plechovka 

malá 

10,- 1 plechovka 

střední 

20,- 

Sýr tvrdý ¼ plátku 

tvrdého sýra 

15,- ½ plátku 

tvrdého sýra 

15,- 

Trocha mouky     

Mléko 1 -2 hrníčky 15,- 2 – 3 hrníčky 15,- 

Vejce 2 - 3 ks 9,- 5 ks 15,- 

Sůl a pepř     

Celkem Pro 2 104,- Pro 4 162,- 

 

 

Co jste chtěli vědět – autor 100 + 1 

 

Třetina Čechů blázní 

 

Česká psychiatrická společnost odhalila v říjnu výsledky svých studií. Podle nich celá třetina 

české populace trpí nějakou formou duševní poruchy. Toto číslo u nás rok od roku roste, podíl 

výdajů na léčbu psychicky nemocných je při tom v ČR pod dlouhodobým průměrem. 

Z celých 3 miliónů Čechů postiţených duševní poruchou navštíví psychiatrickou ambulanci 

pouze půl miliónu. Počet léčených pacientů se mezi lety 2000 – 2010 zvýšil o celých 40%. 

Spousta lidí navíc pomoc nevyhledá nebo ji vyhledá příliš pozdě. Na fakt, ţe má člověk 

psychický problém, se totiţ velká část společnosti stále 

dívá jako na něco silně negativního – mnoho lidí své 

psychické problémy skrývá a k odborníkovi zajde pouhá 

jedna šestina nemocných. V tom tkví velké nebezpečí, 

protoţe čím déle nemoc trvá, tím obtíţněji ji lze léčit. 

Narůstající počet osob trpících duševní poruchou 

představuje pro společnost také nemalou ekonomickou 

zátěţ. Samotné léky a zdravotní péče při tom představují 

menší část nákladů - větší ztrátou je totiţ sníţená 

schopnost prakticky nemocných pracovat. Těchto 

pacientů při tom má podle odhadů přibývat, podle 

prognóz se má deprese stát v příštích letech druhou 

nejčastější příčinou zdravotních obtíţí. Ve výdajích na 

léčbu psychických nemocí zaostává Česká republika za 

ostatními státy Evropské unie. Zatím co jinde jde na 

léčbu duševních poruch 5 aţ 10% rozpočtu, české pojišťovny vyhrazují pro tyto účely jen 

3,5 %. Význam léčby duševních poruch se u nás stále podceňuje, odborníci z této oblasti se 

proto chystají zahájit intenzivní jednání s ministerstvem zdravotnictví i pojišťovnami. 

Nejčastěji pacienty trápí neurotické poruchy, k nimţ řadíme různé fóbie a obcese. Ty 

představují téměř 40 % všech poruch. Za nimi následují afektivní poruchy zastoupené 

především depresí. Přibývá také organických poruch jako je demence a poměrně častá je 

schizofrenie. Výrazně v posledních letech vzrůstá také počet pacientů s poruchami 

vyvolanými drogami. Právě drogy a alkohol jsou při tom nejméně vhodným prostředkem 

k odbourávání psychických obtíţí. V celosvětovém měřítku bylo potvrzeno, ţe obyvatelé 

vyspělých zemí trpí duševními poruchami více neţ lidé z rozvojových států. Důvodem je 

nejen hektický ţivotní styl, ale i delší průměrná doba ţivota, která riziko výskytu duševních 

chorob umoţňuje. Duševní zdraví ničí především ţivot ve velkých městech. V Praze se 



například osob s psychickým onemocněním léčí o 80 % víc, neţ je celorepublikový průměr. 

Jiţ v roce 1948 byla zaloţena Světová federace pro duševní zdraví, jejímţ cílem je podpora 

prevence duševních poruch i správné péče o ty, kdo jimi trpí. Duševní zdraví by se podle ní 

mělo stát základní prioritou všech zdravotníků. Alarmující tři milióny českých pacientů 

trpících duševní poruchou dokazují, ţe asi na tom něco bude. 

 

Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Historie Českých Budějovic  

 

Dominikánský klášter - chrám Obětování Panny Marie 

Dominikánský klášter byl zaloţen společně s městem v r. 1265 v západní části města a jeho 

mohutné stěny tvořily součást hradebního opevnění města. Spolu s ním vyrostla i stavba 

klášterního kostela Obětování Panny Marie, vysvěceného v r. 1274. 

Obě stavby byly původně gotické, zejména kostel si tyto prvky zachoval 

aţ do dnešní doby a patří vlastně k nejstarším dochovaným gotickým 

památkám ve městě. Objekt kláštera několikrát ve své historii vyhořel 

a byl proto několikrát přestavován, naposledy v 18. století, kdy získal 

dnešní barokní podobu, stejně jako klášterní zvonice - „Bílá věţ“ 

původně gotická z 2. pol. 15. stol. Klášter se vyznačuje původním 

čtvercovým gotickým ambitem, kříţovou chodbou, navazující na jiţní 

stranu kostela, kde je dochovaná původní gotická ţebrová klenba 

a okenní kruţby ze 14. století, bohuţel jen ve dvou oknech (autorem 

Petr Parléř, stavitel katedrály sv. Víta v Praze). Klášterní chrám je trojlodní, z části cihlová, 

basilikální gotická stavba s příčnou lodí. Dochovány jsou fragmenty středověkých fresek. Na 

hlavním oltáři je umístěn obraz Panny Marie (Budějovická Madona) v přemalbě z 16. století. 

Obraz byl předmětem úcty k Panně Marii, která byla nazvána Ochranitelkou města. Byla jí 

přičtena i záchrana před morovou nákazou roku 1713. Madonu navštěvovali poutníci i z řad 

králů a císařů. Měšťané nechali podle obrazu vytesat mariánské sochy a umístili je před 

městské brány. Na severní venkovní zdi chrámu jsou zabudovány kamenný drak a ţába. 

Legenda praví, ţe v dobách zakládání města dopomohly ke štěstí krásné dívce Markétce 

a odváţnému a čestnému Václavovi. Na půvabném Piaristickém náměstí se kromě chrámu 

a kláštera nachází ještě pozdně gotická stavba bývalé zbrojnice a prachárny, později, od 

r. 1531, přeměněná na solnici. Budova s vysokým štítem, lemovaným cimbuřím a se 

střílnami, nese v čelní zdi tři kamenné hlavy, údajně popravených zlodějů, kteří byli chyceni 

při loupeţi v chrámu. 

 

Já, pes – Jana Š. 

 

Mlsný  Čert 

Alergie na zvířecí srst mi zabránila mít doma chlupatého miláčka.  Nepřestala jsem 

mít proto zvířátka ráda, spíš naopak. Se stupňující se alergií má láska k těmto tvorům stále 

roste. Zakázané ovoce nejlépe chutná a u mne tomu není jinak.  Pokaţdé, kdyţ vidím na ulici 

hafana, otočím se a smutně se za ním koukám. Mé psí srdce to často nevydrţí a dám se 

s paničkou do řeči a mezi ní hladím to milé psisko. Jsou to prostě mí miláčci. 

Zcela odříznutá od psího světa nejsem. Sousedi 

mají osmiletého vlčáka Čerta. Jeho inteligentní pohled 

mluví za vše.  Dobře mě zná, proto se nikdy nemusím bát 

jít k sousedům na návštěvu.  Kdyţ jdu kolem plotu, 

prosebně kouká a čeká, ţe mu nenesu nějaký ten mls. Stává 

se, ţe bráška občas nesní ve škole svačinu, abychom ji 

nemuseli vyhodit, dáme ji Čertovi.  Tenhle milý tvor 

s výrazem člověka je chytrý, jako liška. Z rohlíku, housky 

či chleba, který mu hodíme, vybere salám a pečivo přinese 

paničce, sedne si před ni a šibalsky se na ni dívá.  Jeho 

pohled jako by říkal: „Houska ta je pod mojí úroveň, tu si 

sněz sama." 

http://janbraum.unas.cz/cb/obr/klast.


Nedávno jsme chtěli Čerta vyzkoušet, jestli bude jíst cmundu.  Otevřeli jsme okno 

a volali „Čertééé!“ Okamţitě byl pod oknem. Hodili jsme mu kousek té dobroty a vyčkávali, 

co co on na to.  Psisko přišlo, strčilo do bramboráku packu, očuchalo to a podívalo se na nás. 

„Nejste vy divný – dávat mi nějaký upečený brambory, kdyby tak bylo masíčko, to bych si 

dal!“ My jsme se v okně ohromně bavili i sousedka se smála, jak je mlsnej. Čert ale všechny 

převezl, ještě jednou cmundu očuchal, šťouchl do ní tlapkou a seţral ji. Vytušil, ţe nic jiného 

nebude. 

Kostičky z kuřete to je jiná. To byste ho měli vidět!  Nejraději by přeskočil plot a byl 

u mě. Dívat se na něj, jak se olizuje aţ za ušima je velmi komické. Nikdy na něj s kostmi 

nezapomenu. Vím, jak je má rád. 

 

 

Kde domov můj? - Jiţní Čechy 

 

Strakonice 

 

Historie 

Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Ţabokrty a Lom), které se 

spojily v poddanské město Strakonice. Vývoj města začíná v druhé polovině 12. století, kdy 

rod Bavorů začíná budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manţelkou 

Bolemilou část strakonického hradu řádu maltézských rytířů, kteří v něm vybudovali raně 

gotický kostel a klášter. Ještě ve 13. století byla původní hranolová věţ vyměněna za nynější 

gotickou s břitem zvanou Rumpál. Město se doţilo největšího rozkvětu za vlády Bavora II., 

který se těšil velké přízni krále Přemysla Otakara II. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena 

Bavorem IV. městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem velkopřevorů řádu, který 

jej rozšířil a vybudoval renesanční věţ Jelenku. 

 

Pamětihodnosti 

 Strakonický hrad – zaloţen ve 13. století na soutoku Otavy a Volyňky. V roce 1243 

daroval Bavor I. a jeho manţelka Bolemila část hradu řádu maltézských rytířů, kteří si 

zde ve stísněném prostoru 

vybudovali komendu 

(klášter). V nejstarší raně 

gotické části kolem kostela 

sv. Prokopa s věţí, 

kapitulní síní a ambitem se 

zachovala řada stavebních 

detailů ze 13. století a 

velmi cenné fresky (kolem 

1340) v ambitu a na 

kruchtě kostela. Západní 

věţ Rumpál je z doby 

kolem roku 1300, jiţní věţ 

Jelenka byla přistavěna 

kolem 1500. Stavební 

úpravy byly ukončeny 1714 – 1721 barokní západní zámeckou přístavbou, takţe 

současná podoba hradu kombinuje prvky několika architektonických slohů. Hrad byl 

dvakrát dobyt a zpustošen. Od roku 1995 je celý areál prohlášen za národní kulturní 

památkou a v posledních letech prošel nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí (za přispění 

fondů EU a tzv. Norských fondů). Dnes v jeho areálu sídlí Muzeum středního Pootaví, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorov%C3%A9_ze_Strakonic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavor_I.
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolemila&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bavor_IV._ze_Strakonic&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/1721


Šmidingerova knihovna, nově opravené sály (Rytířský sál, Maltézský sál, sál U Kata) 

v budově bývalého panského pivovaru vyuţívá k představením a výstavám Městské 

kulturní středisko. 

 Barokní mariánský sloup uprostřed Palackého náměstí z let 1730 aţ 1740, téţ 

morový, dříve stál na Velkém náměstí, na místě staršího sloupu z roku 1586. 

 Kostel sv. Markéty z let 1580 - 1583 podle plánů V. Vogarelliho na místě staršího 

kostela, průčelí upraveno roku 1777. Jednolodní stavba se síťovou klenbou a věţí. 

 původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava z 13. století blízko obou nádraţí 

s barokními úpravami. 

 Poutní chrám Navštívení Panny Marie Bolestné v části Podsrp na jihovýchodním 

okraji města z 18. století, který se stal vyhledávaným poutním místem. Zajímavý je 

trojkřídlý ambit na západní straně kostela stejně jako jednopatrová fara s volutovými 

štíty.  

 Bývalá radnice na Velkém náměstí – zdobená sgrafity akademického malíře Josefa 

Bosáčka podle návrhu Mikoláše Alše. 

 Budova České spořitelny – sgrafitová výzdoba taktéţ J. Bosáčka na návrh Václava 

Malého. 

 Ţidovský hřbitov asi 2 km od Strakonic ve směru na Pracejovice. 

 Masné krámy (čp. 142) – původní středověká zástavba. 

 Domy čp. 44 a 45 – tzv. Papeţovy domy. 

 Pamětní deska Josefa Skupy na domě čp. 140 (dříve hostinec U Švehlů). 

 Pozdně empírový gloriet – drobná stavba podobající se otevřenému antickému chrámu 

z roku 1837, nachází se na umělém návrší v Rennerových sadech. 

 Pomník Jana Husa a Antonína Rennera. 

 Pomník Františka Ladislava Čelakovského od sochaře Břetislava Bendy. 

 kaple sv. Jana Nepomuckého. 

 Kaple sv. Martina – u bývalého Siebertova ústavu pod areálem nemocnice, dnes 

domov důchodců. 

 Most Jana Palacha z roku 1977. 

 Ocelová lávka pro pěší a cyklisty z roku 2009. 

 Velké dudy – na kruhovém objezdu u Fezka, autor Ing. Pavel Pavel. 

 Stonehenge – replika brány pravěké svatyně, také od Ing. Pavla Pavla, který si na tom 

zkoušel teorii o stavbě Stonehenge v Anglii. 

 Memento strakonických Ţidů - podoba sedmiramenného svícnu menora, uprostřed 

doplněný kamenem z řeky Otavy - se nachází u Měšťanského pivovaru nedaleko 

stavby nové lávky (2009). 

 

Vlajka 

Město získalo právo na prapor v roce 1992. Odráţí historickou roli rodu Bavorů dlouho 

vládnoucích Strakonicům (1235 – 1402) a řádu johanitů (od 16. stol. řádu maltézských rytířů), 

kterým město patřilo od roku 1402 do roku 1925. 

List praporu má dvě pokosem dělená pole: horní červené s bílým maltézským kříţem a dolní 

ţluté s kosmo poloţenou střelou z historické městské pečeti. Poměr délky k šířce je 3:2. 

 

Znak 

Znak byl Strakonicům udělen roku 1525 (pravděpodobně) se symboly Johanitů. Na modrém 

štítě se nachází hradby s klíčovými střílnami, brána se zvednutou zlatou mříţí, nad ní je 

cimbuří a věţ s dvěma okny (uvnitř oken jsou kříţe), dvěma cimbuřími a červenou střechou 

se dvěma zlatými makovicemi. Po stranách věţe jsou dva červené štítky 

se zlatými šňůrkami. Vpravo je na štítku stříbrný kříţ, na levém štítku je 

http://obrazky.cz/detail?q=erb strakonice&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=2&ref=http://obrazky.cz/?q=erb+strakonic&resID=_iPHo_2v_ETbKeHUpUymUuHLJD5Q9blidLFSkUh5PC4&imgURL=http://expedice.rps.cz/galerie1/gal7127/vlajka.jpg&pageURL=http://expedice.rps.cz/erby.php&imgX=150&imgY=100&imgSize=12&thURL=http://media4.picsearch.com/is?_iPHo_2v_ETbKeHUpUymUuHLJD5Q9blidLFSkUh5PC4&thX=128&thY=85&qNoSite=erb+strakonice&siteWWW=&sId=Z7T1kHQDwnqCCQirZbXj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_chodba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voluta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bos%C3%A1%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bos%C3%A1%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dudy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Replika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cimbu%C5%99%C3%AD


stříbrná Landštejnská růţe, která má zlatý střed a zelené kališní lístky. Růţe je tu nejspíš 

omylem, protoţe ţádný z pánů z Landštejna nebyl v čele řádu Johanitů (v době vzniku znaku 

tam byli Roţmberkové). Staré malby a znak se nezachovaly, ale máme doklady o stříbrné růţi 

na červeném štítku, proto je růţe stále na strakonickém znaku, i kdyţ nemá co do činění se 

strakonickou historií. Je také moţné, ţe růţe byla umístěna na znak z výtvarných důvodů. 

 

Pečeť 

Strakonice získali i právo na pečeť, ale neví se přesně kdy. Ferdinand I. na přímluvu 

velkopřevora Jana z Vartenberka (1534 – 1542) udělil městu privilegium, v němţ se píše: 

„Také týmţ obyvatelům v štědrosti naší královské tuto zvláštní milost činiti ráčíme, aby touţ 

pečetí, kteréţ jsou, od starodávna uţívání byli, ve všech a všelijakých potřebách obecních 

červeným voskem pečetiti mohli a moc měli…“ Z této citace vyplývá, ţe Strakonice získali 

pečeť uţ dříve, zřejmě z privilegia velkopřevora Jana III. z Roţmberka (1511 – 1532). Za 

jeho působení totiţ došlo k potvrzení a výraznému rozšíření stávajících městských výsad. 

 

Současnost 

Od roku 1998 je starostou města Ing. Pavel Vondrys, místostarostou je Ing. Pavel Pavel 

a PhDr. Ivana Říhová. 

 

Pokračování příště 

 

Kvíz - odpovědi 

 

1. Čím se zabývá numismatika?  a - mincemi 

 

2. Co znamená slovo filosofie?   c - láska k moudrosti 

 

3. Jak se jmenovalo písmo, kterým psali Sumerové?   b - klínové 

 

4. Na co psali Sumerové?   c - hliněné destičky 

 

5. Jak se jmenovali psi babičky Boţeny Němcové?   b – Sultán a Tyrl 

 

6. Kdo zavedl v českém jazyce nabodeníčka a spřeţky?  c – Jan Hus 

 

7. Kdy k nám přišli věrozvěsti?   a - 863 n. l. 

 

8. Jak se jmenuje nejstarší pyramida v Egyptě?   c -  Dţoserova 

 

9. Kdo to byli faraóni? c – vládci 

 

10. Kde vynalezli střelný prach?   b – v Číně 

 

Motoristické maličkosti – Jiří H. 

 

Něco málo o veteránech…  

Jiţ od mládí mně zajímala nejen historie, ale 

i historie motorismu, a to uţ byl jen krůček 

k motoveteránům, které jsem sám i renovoval. Proč 

ne, kdyţ původním zaměřením je strojařina…  



Postupně jsem renovoval motorové kolo JAWA 100 Robot, ČZ 150 C, ČZ 250., a podílel se 

na renovaci otcových strojů, z nichţ stroj JAWA OHV vlastním. Je to nádherná práce, 

mravenčí, přesná, někdy zdlouhavá, avšak potěšení je, kdyţ se stroj vezme na první jízdu, 

a jde tak, jak má podle výrobce jít…  

Je to krása, která se nedá popsat. Něco málo o značce JAWA. Byla to zbrojovka ing. 

Frantošek Janeček, název vznikl spojením JAneček+WAnderer - to zakoupením licence na 

výrobu motocyklu OHV, zvaný Rumpál… 

Prohlédněte si fotky, a ptejte se přátelé, je to takové mnoţství informací, které by nestačilo na 

knihu. Rád se podrobím Vaší zvědavosti… 

 

Náš literární koutek – Oldřich F. 

 

Babí léto na Šumavě - I. díl 

 

Ranní mlhy se ve vycházejícím slunci rychle rozplývají, tráva se třpytí jinovatkou nočního 

mrazíku, slunce prohřívá vzduch a kolem poledne bývá příjemné teplo okolo 20 stupňů C. 

Nad Šumavou se klene vysoké modré nebe bez mráčku a pestré barvy podzimu září v teplých 

paprscích slunce babího léta. I v těch nejnavštěvovanějších místech nastává klid a to je doba, 

kdy Šumava je nejkrásnější. 

Tiché posezení na břehu šumavských jezer, nad nimiţ se třpytí stříbřitá vlákna pavoučků 

pocestných, skýtá klid shonem ţivota unavené duši. Z rozhledny chaty na Pancíři rozvírá se 

široké panorama hor – i masivu Velkého Javoru v Bavorském lese, nejvyšší hory celého 

pohoří, jeţ tvoří spolu Šumava a Bavorský les. Siluetu Velkého a Malého Ostrého, 

nejkrásnější hory pohoří nezval něţně chodský lid Prsa Matky Boţí. Za časného jitra bývají 

z Pancíře vidět v ranním slunci se lesknoucí ledovce alpských velikánů. Poklidná nálada 

zavládla na zbarvených stráních u Javorné, bývalého Zejbiše, kde kdysi sídlil nejvyšší rychtář 

šumavských stráţců hranic – Královců. 

Zvláště teď při průzračné viditelnosti podzimu je z rozhledny na Poledníku jedinečný, 

neopakovatelný kruhový výhled na značnou část Šumavy i Bavorského lesa, daleko od kraje 

i na hřebeny bavorských 

a rakouských Alp.  

Pod Sedelských vrchem 

nedaleko Srní 

z Klostermannovy 

vyhlídky stál, překvapuje 

svou jedinečnou krásou 

široký rozhled od Povydří 

– srdce Šumavy. A ti, kdoţ 

si zamilovali romantické 

údolí řeky Vydry, právě 

nyní, kdy ustal příliv 

zájezdů, tiše posedávají na 

mohutných balvanech, 

jejichţ obří hrnce se plní 

zlatými lístky bělostných 

břízek a v teplých 

paprscích slunce 

naslouchají uklidňujícímu 

šumění dozlatova 

prosluněné rašelinné vody. 



Pro kouzlo podzimu a tiché toulky se jiní oblíbili Modravu a procházky podél skotačivých 

vod potoků Roklanského a Modravského, od Březníku nad Modravským potokem, rozkládá 

se aţ pod vyhlídkový Luzný krásné, zelnou klečí zdobené údolí Luzenského potoka – jak 

jímavý pohled! 

Pokračování příště 

 

Na zamyšlení 

 

Dar  

 

Jan byl spolehlivý tesař, který pracoval pro velmi úspěšného 

stavebního podnikatele. „Chci tě pověřit dozorem při stavbě 

nového domu. Máš na starosti materiál i práci dělníků od 

základů aţ po střechu,“ řekl jednoho dne Janovi podnikatel.  

A Jan tento úkol nadšeně přijal.  

Deset dnů předtím, neţ se měly začít kopat základy, znovu 

prostudoval celý projekt. Zkontroloval měření i rozpočty 

a napadlo jej – pokud je opravdu hlavní stavební dozor, proč 

by na několika místech nepouţil levnější materiál a neušetřil 

nějaké peníze pro sebe. Kdo zjistí rozdíl?  

 

Svůj plán začal hned uskutečňovat. Objednal dřevo druhé jakosti a ve zprávě uvedl, ţe bylo 

pouţito dřevo první jakosti. Do základů dal levnější beton, pouţil méně drahý 

elektroinstalační materiál; zkrátka šetřil, kde se dalo… a všude uváděl materiál kvalitnější. 

Kdyţ byl dům hotový a vymalovaný, pozval podnikatele, aby si jej přišel prohlédnout.  

 

„Jendo,“ řekl mu podnikatel, „odvedl jsi opravdu skvělou práci. Byl jsi celé roky dobrým 

a spolehlivým pracovníkem, proto jsem se rozhodl projevit ti vděčnost tím, ţe ti tento dům 

dám jako dar!“  

 

 

Počasník – Zdeněk P. 

 

Atmosféra 

Atmosféra, která tvoří plynný obal obklopující zemi, nemá přesně vymezené hranice. 

Polovina molekul vzduchu je soustředěna ve velmi tenké, pětikilometrové vrstvě, stopy 

atmosféry je ale moţné objevit i ve více neţ tisícikilometrové výšce. Svými ochrannými 

funkcemi sehrávají jednotlivé vrstvy atmosféry prvořadou úlohu pro existenci ţivota na Zemi. 

Jsou zároveň místem výskytu všech významných meteorologických jevů. 

 

Sloţení vzduchu 

Sloţení atmosféry zůstává 

překvapivě stabilní v jakékoli 

nadmořské výšce: je směsí 

především dusíku (78%) 

a kyslíku (21%). Jiné plyny, 

jako je argon nebo neon, jsou 

také sloţkami vzduchu, ale 

vyskytují se v daleko menším 

mnoţství. Vodní pára a oxid 



uhličitý se vyskytují v rozličném, ale vţdy nepatrném mnoţství.  

 

Vrstvy atmosféry 

Atmosféra Země se skládá z několika na sebe navazujících vrstev. Nejniţší vrstvy (troposféra, 

stratosféra, mezosféra) mají přibliţně stejnorodé sloţení ale velmi proměnlivou teplotu. 

V termosféře (ve výšce 80 aţ 500 km) teplota výrazně stoupá, protoţe vzduch zde ve velké 

míře pohlcuje sluneční záření. Nad ní se rozprostírá exosféra, nejvyšší vrstva atmosféry 

s velmi nízkou hustotou vzduchu, jehoţ zřídkavé molekuly unikají zemské přitaţlivosti. 

 

Mezosféra (50 aţ 80 km) je nejchladnější vrstva atmosféry. Při svrchní hranici mezosféry 

teplota klesá aţ na -100°C. 

 

Teplota stratosféry (15 aţ 50 km), která je velmi nízká nad tropopauzou (-57°C), stoupá aţ na 

0°, protoţe sluneční záření je pohlcováno stratosférickým ozonem. 

 

Ozonová vrstva, která se nachází převáţně ve výškách od 20 do 30 km, zachycuje velkou část 

ultrafialových paprsků směřujících k Zemi. 

 

Tropopauza je přechodná vrstva mezi troposférou a stratosférou. Její výška se mění podle 

ročních období, teploty zemského povrchu, zeměpisné šířky a atmosférického tlaku. 

 

Obloha je světle modrá, protoţe molekuly vzduchu propouštějí především záření o krátké 

vlnové délce, které odpovídá světle modré barvě viditelné části spektra. 

 

Většina meteorologických jevů vzniká v troposféře (0 aţ 15 km), jediné části atmosféry, která 

obsahuje vodní páru. 

 

 

Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela – Slávka P. 

 

Amarylis 

Amarylis, nazývá se také hvězdník, nás také potěší květy v zimě. Prodává se jako květina 

řezaná nebo hrnková. Je to nepřehlédnutelná květina, u které se nejprve objeví jeden nebo dva 

stonky se čtyřmi květy s nálevkovitým okruţím bílorůţové nebo červené barvy. Listy ve 

srovnání s květy jsou skrovné, tmavozelené 40 - 60 cm dlouhé a objevují se po květech. 

V létě, v období vegetačního klidu, listy odumírají. Holanďané vyšlechtili mnoho hybridů. 

Amarylis se pěstují v jiţní Africe a do Evropy se dodávají ve formě cibulí. 

Amarylis lze mnoţit pomocí dceřiných cibulí, které opatrně oddělíme od 

mateřské a dáme do malých květníků s výţivnou zeminou, kvete do dvou tří 

let. Mnoţení pomocí sazenic ze šupin cibulí a semen přenecháme raději 

odborníkům. Jestliţe chceme mít v prosinci květy, musíme cibuli narychlit, 

ale trvá to několik týdnů. V srpnu začíná vegetační klid. 

Od podzimu do ledna aţ února do chladného prostředí (16-17st.) 

Choroby: 

Skvrnité listy a zaschnuté části rostlin - houbové onemocnění - odstřihnout napadené části 

a ošetřit ochranným prostředkem. Červená spála - houbové onemocnění - uhyne celá rostlina, 

vyskytne se po nějaké pěstitelské chybě. Bílé vatovité kotoučky - červci, provede se postřik 

ochranným prostředkem. Je -li napadena jen cibule, nechá se vsáknout lihový roztok, výskyt 

svilušek, štítenek a mšic - jen při pěstitelských chybách. 

http://obrazky.cz/detail?q=amarylis&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=1&ref=http://obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=c6lRDlxxwu5LZsnjaapu&orientation=&q=schizofrenie&resID=iHTO5VTdUThescBfoSn723Atxc3txbkP9akXvv7W2ic&imgURL=http://bigbloger.lidovky.cz/blog/4733/76179/amarylis.jpg&pageURL=http://novackova.bigbloger.lidovky.cz/c/76179/Kdo-ma-strechu-nad-hlavou.html&imgX=414&imgY=552&imgSize=109&thURL=http://media2.picsearch.com/is?iHTO5VTdUThescBfoSn723Atxc3txbkP9akXvv7W2ic&thX=96&thY=128&qNoSite=amarylis&siteWWW=&sId=c6lRDlxxwvFiZsuyc01F


 

Slavní nemocní 

 

Těsně před svou plánovanou svatbou s dcerou 

francouzského krále Karla VII. Magdalenou z Valois 

nečekaně v Praze zemřel teprve sedmnáctiletý český 

král Ladislav Pohrobek. Staré letopisy české o jeho 

skonu zaznamenaly: „Stalo se tu neděli po sv. Alţbětě 

(20. listopadu 1457), ţe král Ladislav křtil dietě na 

Hradě a u sv. Václava panu Zdeňkovi Konopišťskému. 

A tu neděli, kdyţ bude k večeruom, tehdy jede z Hradu 

král do Prahy a hned jeho hlava zabolí. A nazejtří 

v pondělí vyvrhle se jemu dvě hlíze, a on jich tajil pro 

dolejší hanbu, i kázal k sobě svým lékařuom. A jeden 

ohledav jemu ruku řekl: králi neškodí nic, a druhý lékař 

pozdrţev krále za ruku, i řekl: králi, zle se máš. I dali 

jemu lékařství, aby se upotil a dali jemu jiné lékařství, 

aby jeho proskočilo, a naposléze púštěli jemu krev. 

A tak leţe v mdlobách tento krásný mládenec pustil 

duši v tu středu dne sv. Klementa (23. listopadu 

1457)…“ 

Hned následující den po Ladislavově smrti dal zemský správce Jiří z Poděbrad vystavit rakev 

s jeho tělem v katedrále sv. Víta, aby se mohl kaţdý přesvědčit, ţe král skutečně skonal. 

Mnohým přitom neuniklo, ţe se na tváři mrtvého objevily podivné černé skvrny. Stejně tak 

kaţdý, kdo krále znal, nemohl nepostřehnout nápadně nadmuté břicho. Ještě větší podezření 

vyvolala skutečnost, ţe se pohřeb konal uţ druhý den, tedy třetí den po Ladislavově smrti.  

Lékaři vydali oficiální zprávu, ţe panovník zemřel na mor. Jenţe mor přicházel jako 

epidemie, a v celých Čechách nebylo v té době zaznamenáno ţádné jiné morové onemocnění. 

Proto se uţ tehdy vyskytly názory, ţe mladičký král byl ve skutečnosti otráven. Do podezření 

z travičství se dostal především zemský správce Jiří z Poděbrad. O záhadné smrti mladičkého 

vládce se tehdy hodně mluvilo po celé Evropě, jak o tom svědčí i verš známého 

francouzského renesančního básníka Francoise Villona, který si ovšem Ladislavovo slovanské 

jméno upravil: „Kde Lancelot je, český král?“ 

Příčiny smrti Ladislava Pohrobka vzrušovaly nejrůznější badatele po celá staletí. Definitivní 

tečku a zároveň rehabilitaci Jiřího z Poděbrad přineslo aţ zkoumání kosterních pozůstatků 

mladičkého Habsburka v roce 1985. Profesor Emanuel Vlček teprve s pomocí počítačového 

tomografu zjistil, ţe Pohrobek zemřel na jednu z forem leukémie. 

 

Stavební slohy 

Baroko – 1. díl 

Výklad pojmenování baroku není jednoznačný. Pokud jde 

o základní význam, uvádí se jako výraz, jímţ se ve středověké 

logice označovaly nesprávné a směšné úsudky, nebo se odvozuje 

z portugalštiny ve významu nabubřelý. Obecně se mluvívá o tom, 

ţe kaţdý sloh prodělává svůj barok - své stárnutí, projevující se 

bohatostí a zprohýbaností tvarů. Označení "barok" nebo "baroko" 

pro sloh vznikající v 16. století v Itálii a ovládající v 17. 

a podstatné části 18. století evropské umění, prý posměšně 

naráţelo na prohřešky tohoto slohu proti klasické estetice 

renesanční. V naší literatuře pro barok najdeme také název "sloh 



parukový", odvozený z módy nošení paruk jak u pánů, tak i dam vyšších společenských 

vrstev. Ačkoli v obecném povědomí se spojuje příchod baroka do českých zemí s poráţkou na 

Bílé hoře, proniká k nám toto umění přirozenou a zákonitou cestou vývoje jiţ dříve. Za první 

jeho projevy v architektuře se povaţují nynější kostel P. Marie Vítězné (U Jezulátka), 

původně luteránský kostel Nejsvětější Trojice v Praze na Malé Straně z let 1611 - 1613 a na 

Hradě Matyášova brána z roku 1614. Sloh sám o sobě mnohotvárný se ve svém vývoji dělí na 

několik fází. Nejčasnější období, kryjící se zhruba s třicetiletou válkou (1618 - 1648) 

charakterizované stavbami několika zbohatlých jednotlivců, bývá nověji zahrnováno pod 

manýrismus (zmíněný jiţ u pozdní renesance. To přerůstá v raný barok, vyplňující téměř 

celou druhou polovinu 17. Století a reprezentovaný vesměs díly cizích umělců. Od sklonku 

17. Věku aţ do poloviny 18. Století vládne vrcholný barok, dostávající české zabarvení 

a dosahující evropské úrovně, a konečně 

posledním údobím, spíše epizodou pozdní fáze 

slohu, je rokoko, trvající asi od poloviny 

čtyřicátých let (někteří historikové umění 

spatřují rané rokoko jiţ v architektuře 

dvacátých let) do sedmdesátých let, kdy se 

začíná překrývat s klasicismem. (Klasicismus 

bývá často připojován k baroku jakoţto 

barokní klasicismus nebo dokonce klasicizující 

barok, jindy se odděluje). Svou podstatou je 

barok sloh monumentální, se všemi 

vlastnostmi vhodnými k vyjádření 

absolutistické moci státu, církve a reprezentace 

feudální šlechty. Vychází z renesance a od počátku se rozvíjí dvěma směry. První pracuje dále 

s tvaroslovím přejímaným přes renesanci z antiky v duchu klasicizujícím, druhý směr lze 

označit za dynamizující, pohybový, radikálně deformující a přehodnocující architektonické 

články, s nimiţ právě tak svobodně a netradičně zachází i při seskupení a skladbě, zvaný proto 

také radikální. Především v tomto dynamizujícím směru a jeho radikální části vládne neklid, 

porušení klasické řádovosti se projevuje ve tvarech a vazbách jakoby neustále 

vyrovnávajících vnitřní napětí. Nejen články, ale i stěny se prohýbají a vlní, půdorys se sloţitě 

konstruuje z křivek, elips, tvarů konvexních (vypuklých) a konklávních (vydutých) 

a představa o skladbě prostoru se znejasňuje. Prostory se stupňují a prostupují, kupolí i oken 

se vyuţívá k rafinovanému přivádění světla do chrámových prostorů s výpočtem na přímo 

divadelní účin. Tomu záměrně napomáhají rozsáhlé fresky, které iluzivně rozšiřují prostor, 

otvírají pohledy do oblačného nebo, do neexistujících vysokých kupolí a na sloupové 

architektury s postavami světců a jejich současníků či nebešťanů. Nechybějí ani příklady, kdy 

pro zvýšení efektu z malované scény vystupují do prostoru trojrozměrné štukové nohy a ruce 

osob, část berly apod. Dojem ještě podtrhuje zlato, štuk a pestrobarevné - růţové, zelenavé, 

nahnědlé - i šedé umělé mramory, zvané také ne zcela přesně štuko lustro (stucco lustro), 

prozrazující se zvlněným povrchem, souvislostí ploch bez spár a tím, ţe nejsou tak chladné 

jako přírodní kámen.  

Baroku vůbec jde mnohdy především o vnější dojem, a proto i dřevěné oltářní architektury 

a kazatelny dostávají nátěry jako by byly z barevných mramorů, podobně se na stěny malují 

pilastry a dokonce celé iluzivní oltáře. Rovněţ řada kleneb je ve skutečnosti nepravých, 

bedněných z prken a navenek pokrytých omítkou, štukem a malbami.  

Pro barok je však charakteristický i neobyčejně vyvinutý cit urbanistický. S výjimkou prvních 

staveb raného baroka se objekty začleňují do daného prostředí vhodnou úpravou okolí, 

vytvářejí pohledové dominanty v dlouhých průhledech a panoramatech, a byla-li aţ dosud 

závazná orientace kostelů ve směru západovýchodním, neváhá barok otočit kostel o 90 i 180 



stupňů - tedy kněţištěm k západu - jestliţe potřebuje vyuţít průčelí pro průhled nebo prostor 

náměstí. Z týchţ důvodů se někdy hlavní průčelí přesunuje na bok lodi (Praha, staroměstský 

kostel sv. Mikuláše, Mnichovo Hradiště, kaple sv. Anny). V Bechyni a Soběslavi, kde se 

gotické farní kostely obracejí do náměstí presbyteriem, vsazuje barok nad závěr alespoň 

zprohýbaný štít, aby vyvolal dojem průčelí.  

 

Svobodné Jiţní Čechy – autor Oldřich F. 

 

Pozvánka na Todeňskou horu za výhledy 

V jiţní části Doudlebska při pohledu od Stříţova zdvíhá se tmavý 608 metrů vysoký vrch – 

Todeňská hora. Je porostlá smrčinou i borem s mnoha vtroušenými buky. Jejich listoví v záři 

slunce svítí teď na podzim, v pozdním babím létě se zdá, jako by hořely zlatavou červení, na 

jaře pak svěţí zelení. Procházka tudy potěší oko i duši vnímavého člověka. Z Komařic od 

autobusu vede červená turistická značka po silnici lemované alejí stromů. V širokém údolí 

s několika rybníky do osad Sedlo a Stradov za ním z okraje lesa při pohledu zpět rozkládá se 

údolí, jeţ se pozvolna zdvíhá ke kdysi stráţnému Stříţovu v kraji doudlebském. Značka jde 

po lesní cestě k rozcestí, kam přichází i značka ţlutá z Trhových Svinů. Odtud jako červený 

trojúhelník strměji stoupá pod svítícími buky k vyhlídce a jiţním okraji lesa (5 km). Výhled, 

který se tu otevírá, je překvapivě krásný na vesničku Todně pod horou a dál do milého kraje, 

na další vesničky a osady i jednoty v lukách, polích i na úbočích lesnatých kopců. Od 

východu lemují Jiţní Čechy Novohradské hory, uprostřed panoramatu Slepičí hory, dál 

k západu se táhne Rojovský hřbet a západní obzor zdobí hory Šumavy s nejvyšším 1378,3 

metru vysokým Plechým. 

Na vyhlídce je stolek s kresleným panoramatem s pojmenováním vrchů, hor i sídel pro snazší 

orientaci návštěvníků. 

Na lavičce je 

schránka se 

záznamníkem pro 

zápisy dojmů či 

připomínek 

milovníků krásy. 

Ladislav Stehlík, 

poutník a básník 

věnoval této krajině 

i hoře kapitolu 

„Krajina mýtu“ ve 

své knize Země 

zamyšlená. Od 

vyhlídky jde bílé 

značení na západní 

kraj lesa, odkud 

rozhled pokračuje 

přes Kleť i Šumavu 

do roviny 

českobudějovické, bílá potom přijde k červené značce. Červená turistická značka od rozcestí 

jiţ zmíněných značek pokračuje do nedalekých Ločenic (5 km).  

Nejpůsobivějším dojmem výhledu však je od příchodu od Sela, kdy je severní svah hory plný 

barev listoví a v závěru stoupání lesem překvapí ten jedinečný, širý rozhled do nejjiţnějších 

jiţních Čech. Jen den s výbornou dohledností bez oparu poskytne nejniternější záţitek. 



Závěrem citáty ze záznamníku: „Lidičky to není země, to je zahrádka!“ „Takové krásné 

místo, nádherné, naše země je krásná, vaţme si jí!“ A překvapení: „ 16. 4. 2011. Dnes jsme 

první, co tady uzavřeli sňatek a doufáme, ţe bude naše láska krásná a věčná jako pohled z této 

vyhlídky.“ 

 

Ukázka z knihy 

 

Brown, Dan - Andělé a démoni 

Kapitola 1 

Vysoko na schodech pyramidy v Gíze se mladá ţena 

smála a volala dolů. "Roberte, pospěš si! Já věděla, 

ţe jsem si měla vzít mladšího!" Její úsměv byl 

okouzlující. 

Snaţil se jí stačit, ale nohy měl jako z kamene. 

"Počkej," škemral. "Prosím tě..." 

Jak stoupal, před očima se mu dělaly mţitky a v uších 

hučelo. Musím ji dohonit! Kdyţ znovu vzhlédl, ţena 

zmizela. Na jejím místě stál starý muţ se zkaţenými 

zuby. Zíral dolů a rty měl zkřivené do smutné 

grimasy. Pak ze sebe vyrazil výkřik hrůzy, který se 

nesl nad okolní pouští. 

Robert Langdon s leknutím procitl z noční můry. 

Telefon vedle postele vyzváněl. V polospánku zvedl sluchátko. 

"Haló?" 

"Sháním Roberta Langdona," ozval se muţský hlas. 

Langdon se posadil na posteli a snaţil se udělat si v hlavě trochu jasno. "Tady... Robert 

Langdon." Mrkl na svůj digitální budík. Byly tři minuty po čtvrt na šest ráno. 

"Musím se s vámi okamţitě sejít." 

"S kým mluvím?" 

"Jmenuji se Maximilián Kohler. Jsem fyzik oddělených částic." 

"Fyzik čeho?" Langdon se stěţí soustředil. "Jste si jistý, ţe mluvíte s tím správným 

Langdonem?" 

"Jste profesor náboţenské ikonologie na Harvardově univerzitě. Napsal jste tři knihy 

o symbolologii a-" 

"Víte, kolik je hodin?" 

"Omlouvám se. Mám něco, co musíte vidět. Nemohu o tom mluvit po telefonu." 

Neubránil se povzdechu. Tohle uţ tady bylo. Jedním z nebezpečí psaní knih o náboţenské 

ikonologii jsou telefonáty náboţenských fanatiků, kteří po něm chtějí, aby jim potvrdil jejich 

nejnovější vzkaz od Boha. Minulý měsíc mu nějaká striptérka z Tulsy v Oklahomě slíbila 

nejlepší sex, jaký kdy zaţil, kdyţ přiletí a ověří pravost znamení kříţe, které se zázračně 

objevilo na jejím prostěradle. Langdon to v duchu ţertem nazval Tulské plátno. 

"Kde jste vzal moje číslo?" Přes časnou hodinu se Langdon snaţil být slušný.  

"Na internetu. Na stránkách s vaší knihou." 

Langdon se zamračil. Byl si naprosto jistý, ţe tyhle stránky jeho domácí číslo neobsahují. 

Muţ evidentně lhal. "Musím vás vidět," naléhal volající. "Dobře vám zaplatím." Tohle uţ 

Langdona přivádělo k šílenství. "Lituji, ale já opravdu -""Kdyţ okamţitě vyrazíte, tak tu 

můţete být za -" "Nejedu nikam! Je pět hodin ráno!" Langdon zavěsil a svalil se zpátky do 

postele. Zavřel oči a snaţil se znovu usnout. Marně. Sen se mu příliš vryl do paměti. S nechutí 

se oblékl a sešel dolů. 

 



 

Vinetuovi bratři a sestry 

 

Indiáni 

 

Od příštího dílu Vás Zdeněk S. seznámí s původními obyvateli Ameriky indiány. Zatím Vám 

nabízím to, co o indiánech říká Wikipedie 

 

Indiáni jsou původním obyvatelstvem amerického 

kontinentu (výjimku tvoří Eskymáci a Aleuti na severu). 

Označení jako první pouţil Kryštof Kolumbus v domnění, 

ţe se plavbou na západ přes Atlantik dostal k východnímu 

břehu Indie. 

Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné 

migrační vlně okolo 12–13 tisíc let př. n. l., kdy probíhající 

doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak 

mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úţiny 

existovala tzv. Beringova šíje.
[1]

 Předchůdci indiánů pak 

následovali migrující lovnou zvěř na nový kontinent. 

 

Indiánská obydlí 

 Dlouhý dům – obydlí Irokézů a některých dalších 

etnik Severovýchodu 

 Hogan – obydlí Navahů 

 Pueblo – obydlí, podle něhoţ byla nazvána celá kultura Pueblanů. V pueblech dosud 

ţijí příslušníci různých kmenů usedlých zemědělců: Zuňiové (mluví izolovaným 

jazykem), Hopiové (juto-aztécká jazyková rodina), Keresové (kereská jazyková 

rodina), Tevové, Tivové a Tovové (kajova-tanoská jazyková rodina). Keresové, 

Tevové, Tivové a Tovové jsou dnes nazýváni také podle jména puebla, např. Taos 

 Týpí – obydlí kočovných etnik Velkých plání a přilehlých oblastí 

 Vigvam 

 Vikiap 

 

Indiánské jazyky 

 

Současné rozšíření indiánských jazyků. Jazyky na-dené, algické jazyky, všechny ostatní 

(přibliţně 84 rodin) 

Indiánské jazyky jsou umělou skupinou jazyků. Zařazujeme sem jazyky domorodých 

obyvatel Severní a Jiţní Ameriky, celkem zhruba 600 jazyků a několik tisíc nářečí. Z tohoto 

velkého mnoţství je jen několik set prozkoumaných, ale i u nich máme problémy s jejich 

zařazením do genetického jazykového systému. 

Těmito jazyky mluví přibliţně 30 milionů lidí, drtivá většina však připadá na několik málo 

jazyků, jako je například kečuánština, guaraní, ajmarština, nahuatl, mayské jazyky a 

mapučština. Mnoha indiánskými jazyky naopak mluví jen malé skupinky osob a jazyky často 

jiţ nejsou předávány do další generace. Odhaduje se, ţe v posledních staletích se celkový 

počet indiánských jazyků zmenšil zhruba na polovinu. 

Většina těchto jazyků nemá vlastní písmo, nebo pouţívá písmo obrázkové. Nejrozšířenější 

jazyky obvykle pouţívají latinku. 
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Primárně se tyto jazyky dělí do dvou skupin: 

1. Indiánské jazyky Severní Ameriky (kategorie) 

2. Indiánské jazyky Jiţní Ameriky (kategorie) 

Stranou často stojí severoamerická rodina na-dené, která se řadí k širší americko-asijské 

rodině dené-jenisejských jazyků. Podle lingvisty Josepha Greenberga náleţí většina 

domorodých amerických jazyků (krom jazyků na-dené a eskymácko-aleutských jazyků) do 

široce pojaté amerindské jazykové rodiny, tato teorie však nebyla obecně přijata. 

Počet indiánských jazykových rodin se obvykle pohybuje kolem čísla 86, izolovaných jazyků 

je asi 54. 

 

Nejpouţívanější indiánské jazyky na začátku 21. století: Kečuánština, Guaraní, Ajmarština, 

Nahuatl, Mayské jazyky, Mapuche 

Tyto rodiny bývají sdruţovány do tzv. jazykových kmenů - jejich členění se ovšem často liší 

podle jednotlivých autorů.  

 

Vtipy 

 
Dělení vín na Moravě: 
1. Dá sa 
2. Dá se svařit 
3. Nedá sa 
4. Dá sa Pražákom 
 
Američtí archeologové nalezli v Nevadské poušti, v hloubce 10m,odpovídající stáří 15.000 let, 
měděný drát. Z toho usoudili, že již tehdy byl v Americe zaveden telefon. Jejich ruští kolegové 
kopali u Moskvy v hloubce 20m, která odpovídá stáří 30.000 let, a nenašli vůbec nic. Z toho 
Rusové usoudili, ze již před 30.000 lety existovalo v Rusku bezdrátové spojení. 
 
Potkají se dva šneci a jeden se ptá toho druhého: "Kde ses tak zřídil a proč jsi samý obvaz ?" 
"Ále, řítím si to z kopce, vyhnu se jedné trávě, vyhnu se druhé trávě a najednou přede mnou 
vyroste houba." 
 

 

 

Wyprávěj, Jani 

 

2.část 

 

Slouţíte pouze u LZS nebo i ZZS, a jaký je mezi tím rozdíl?  

Slouţíme, jak u letecké, tak i pozemní ZS. Rozdíl je ve způsobu dosaţení místa zásahu 

a tím, ţe letecký provoz má svá přísná bezpečnostní pravidla, všichni jsme součástí letecké 

posádky a tudíţ máme ještě mnohé úkoly nad zdravotnický rámec. 

 

Co říkáte na krádeţe vozů ZZS 

a na napadání jejich členů? 

Nepamatuji si, ţe by nám 

v jiţních Čechách nějaké vozidlo 

bylo kompletně odcizeno, ale 

pravdou je, ţe nám zloději sanitu 

několikrát vykradli. Samozřejmě je 

to nepochopitelné, kdyţ odcizí kufr 

s léky. Stalo se to na detašovaném 
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parkovišti, kde je vozidlo parkováno na ulici.  Ten, kdo to dělá, by si měl uvědomit, ţe i on 

můţe někdy ZZS potřebovat a ţe vozidlo nebude v ten okamţik zásahu schopno. Vzpomínám 

si i na ukradenou vysílačku namontovanou ve voze, nebo na GPS navigaci! 

K fyzickému napadání členů bych řekl, je to neodpustitelné jednání, bránit se v té chvíli 

téměř nemůţeme, protoţe máme úplně jiné starosti s pacientem.  Velice často jsme terčem 

vulgárních opileckých nadávek a „chytrých rad,“ co a jak máme udělat. Já sám jsem jednou 

měl při výjezdu hlaveň pistole u spánku, protoţe jsme nechtěli vzít do sanitky pacientova 

velkého psa! 

 

Jaký zásah vám utkvěl v paměti?  

V průměru startujeme 600x ročně. V létě je to někdy 8x denně, v zimě jsou dny, kdy 

neletíme vůbec. Zasahujeme v nejrůznějších situacích, u tonutí, dopravních nehod, pádů, 

alergických reakcí, interních chorob, vozíme novorozence v inkubátoru, jsme k dispozici 

u ţivelných pohrom… Roli hraje i počasí. V této souvislosti si vybavuji např. zásah, kdy 

jsme byli vysláni na pomoc podchlazenému pacientovi, který byl nalezen promrzlý 

u Plešného jezera na Šumavě. Strávil noc v teplotách hluboce pod nulou. Vzpomínám si na 

náročné přistání ve zvířeném prachovém sněhu a na spolupráci s pozemní posádkou 

Záchranné sluţby a Horskou sluţbou, která byla v tomto případě nezbytná díky své technice, 

pásovému sněţnému skútru a znalostí terénu. Všichni ze sebe vydali maximum, resuscitace 

probíhala ve stísněném prostoru za letu. Přes veškeré úsilí všech zúčastněných pacient 

později zemřel v českobudějovické nemocnici. 

 

Stalo se vám, ţe vám přišel někdo poděkovat za záchranu svého ţivota? 

Nevím, zda toto opravdu chcete slyšet? Za celých 15 let, co slouţím u LZS a ZZS mi 

přišla poděkovat jedna vnučka za svou babičku a dostal jsem dohromady dva děkovné 

dopisy… 

 

Jak mám postupovat, kdyţ se nacházíme u postiţeného? 

Pokud se opravdu jedná o ţivot ohroţující stav člověka, kde rozhodují vteřiny, volejte 

155. Nebojte se a zatelefonujte. Kladu důraz hlavně na 155, kde na druhém konci sedí 

zdravotní sestra schopná předat potřebné informace. Náš operátor poskytuje TANR 

(telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci), zůstanete ve spojení přímo se 

zdravotníky. Pokud je to situace, která vyţaduje hasiče, policii a záchranku společně, pouţijte 

112. 

 

Co je nového u Záchranné sluţby Jihočeského kraje? 

V nedávné době obdrţela nové terénní nákladní vozy, které jsou materiálově vybaveny 

pro zásahy při mimořádných událostech a hromadných neštěstích. Ty také poskytují 

velkoobjemové stany pro pacienty i zdravotníky.“ 

 

Být členem posádky LZS není zrovna lehké povolání. 

Nejdůleţitější pro práci celého týmu jsou zkušenosti, sehranost, důvěra a schopnost 

komunikace. A nesmírný důraz klademe na kamarádství. Víc neţ jinde u nás platí – jeden za 

všechny, všichni za jednoho.“ 

Děkuji za rozhovor. Do dalších let přeji mnoho šťastných a úspěšných letů! 

Pokračování příště 

 

  



Zlaté české ručičky 

 

Tento uzel se většinou váţe na koncích, třásních a podobně. Vytváření 

vzorů se účastní jen výjimečně. Jedná se o převinuté očko, tedy obyčejný 

uzel, který má volný konec provlečen vícekrát (zde 2x). 

 

Perličkový uzel 

Perličkový uzel je kombinací obyčejného uzlu uvázaného z vodicích nití s 

uzlem plochým, který je uvázán vázacími nitěmi okolo něj. 

 

Turecký uzel = turban 3p-5o 

Turecký uzel se váţe jedinou nití jako jeden z turbanů (3p5o), ale je 

rozloţen do plochy. Můţete pouţít i jednodušší turbánek (3p4o). 

 

Pokud potřebujete "kolečko", můţete provléknout ještě podél druhého 

konce, získáte pěknou kytičku. 

 

Korunkový (čínský) uzel = uzel dobrého skutku 

Pro postup vázání se podívejte na uzel dobrého skutku. V drhání se uzel 

často váţe více nitěmi najednou. 

 

Orientální uzel I 

Uzel je vázaný jedinou nití (lze ale vázat několika paralelními nitěmi). 

 

Orientální uzel II 

Uzel je vázaný jedinou nití (lze ale vázat několika paralelními nitěmi). 

 

 

  



Orientální uzel III 

Pokud potřebujete pouţít dvě vázací nitě, můţete vyzkoušet tento sloţitější uzel. Rovněţ jeho 

objem můţete zvětšit uvázáním z několika paralelních nití. Podívejte se na popis uzlu v 

běţných uzlech. 

Vázání zahájíme přezkou na jedné vázací niti. 

 

A vpleteme do ni druhou přezku z druhé vázací nitě. 

 

Perský uzel 

Slouţí při výrobě nástěnných koberců, váţe se přes dvě vodicí nitě nití 

třetí, nově vkládanou do osnovy. Zvětšuje počet nití ve vazbě. Přidávaná 

vázací nit můţe mít i jinou barvu. 

 

Farmaceutický uzel 

Uzel patří mezi uzly vázané jednou nití. Uzel víc vynikne a bude i plastičtější, pokud jej 

uváţete více nitěmi. 

Uváţeme očko a volným koncem do něj veváţeme ještě jedno 

očko. 

 

Hotový uzel: 

 

http://gord.gringo.cz/Uzly/Uzly/ZU-Orientalni.html#Orientalni


A abyste měli představu o jeho tvaru z více nití: 

 

Tím končíme drhání a příště se vrhneme na pedig. 

 

 

Zvířecí a rostlinná říše – Jitka S. 

 

Štěkání v lese 

 

„Haf, haf“ ozve se v lese, po kaţdé se nemusíte ale bát toho, ţe někomu utekl pes. I některé 

druhy srnců štěkají. Jejich štěkání zní ale trochu jinak, neţ to psí, trochu více chraptivě a je 

hlubší. Pes navíc by k Vám ze zvyku brzy doběhl, kdeţto srnec udělá pravý opak, zaštěká 

a uteče. Ale nespoléhejte na štěstí, je lepší vyklidit pole, abyste pak nemuseli stát před 

zuřivým nastydlým psem. Přece jenom bychom měli být ti rozumnější. 

 

Není kytka jako kytka 

 

Ţe znáte kaţdou kytku, na kterou se podíváte? To je jen dobře, ale uveďme si několik 

příkladů, které zmatou. První v řadě je heřmánek a rmen. Jejich podoba je aţ zaráţející 

a mnoho lidí a směle prohlásím, ţe k nim patřím, raději rozpůlí květ, aby se přesvědčili. 

Heřmánek má uvnitř malou vzduchovou kapsu, čili uvidíte uvnitř v květu jasnou díru. Rmen 

je naopak zcela plný a ţádná kapsa se v jeho středu nenacházíí. Heřmánek by měl být 

voňavější, ale vyprávějte to kytce rostoucí u silnice. Další důleţitý rozdíl borůvka a vraní oko. 

Ţe si je nemůţete splést? A co Vaše dítě? Jak je na tom? Přinese tmavomodrou bobulku a teď 

si poraďte. V první řadě raději zabavit, neţ otrava, to raději jedna vyhozená borůvka. Navíc 

borůvku zmáčknete a barví, ale vraní oko ţádnou barvu uvnitř nemá, z něho vytéká bezbarvá 

tekutina. Následují stromy jeřáb a bez. Oba mají své jedlé i nejedlé varianty. Tady doporučuji 

dobře nastudovat předem rozdíly, a pokud i tak si nebudete jistí, raději nesbírat. 

 

Smůla jako kámen 

 

Jantar, kámen, jehoţ oranţová krása aţ bere dech. Jedná se o zkaměnělou pryskyřici borovice, 

která rostla hlavně na Balkáně. U nás tedy na ní můţete narazit maximálně v obchodě. 

Zajímavostí jantaru je, ţe v mnoha kamenech jsou do pryskyřice chycené mušky, které tam 

také zůstaly. Jsou jednak sběratelskou raritou a jednak i předmětem studií vědců z celého 

světa. Kdy se Vám podaří narazit na zkamenělou mouchu, která se proháněla v době třetihor? 

V zemi ne, tam je archeolog rád, ţe najde kosti. Jedině kameny dokáţou, ţe schránky 

z dávných moří, otisky dávných rostlin mohou vědci zkoumat i v dnešní době.  

 

 

 



 


