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Novinky  

 

Váţení čtenáři,  

Vaše redakce se Vám omlouvá, ale bude muset ukončit práci na dalších číslech. 

Doufáme, ţe za těch 3 a ½ ročníku jsme Vás trochu informovali o dění ve Fokusu, 

poučili, o čem jste nevěděli, a zajímalo Vás.  

S pozdravem redakce 

Zdeněk a Jitka Stojanovi 

Dobrá zpráva je, ţe hlavní redakční práci přebírá Zdeněk Píšek. 

 

Akce  

 

Výlet na Hlubokou  

 

V úterý 17. dubna v 9 hodin jsme se sešli před 

Fokusem a vyrazili jsme na Hlubokou. Jeli jsme 

jenom čtyři. Počasí nám přálo, sluníčko hezky hřálo 

a my jsme jeli po cyklistické stezce, kolem kanálu 

přes České Vrbné, potom jsme pokračovali přes 

Bavorovice a dojeli jsme aţ k Munickému rybníku 

u Loveckého zámečku. Zde jsme si odpočinuli, 



posvačili a poté jsme jeli na směrem na Hlubokou.  Před Hlubokou jsme se zastavili v jedné 

restauraci, kde jsme si dali něco dobrého na zub a posilněni jsme šlápli do pedálů  a  vyrazili  

jsme  na zpáteční cestu do Českých Budějovic. 

 

Výstava Optická kouzla planetárium – hvězdárna 21.5.2013 

 

 Skupinka fokusáků se vypravila v úterý 21. 5. 2013 do planetária v Českých 

Budějovicích na výstavu Optická kouzla. Část skupiny se sešla v 9 hodin ve Fokusu a vydala 

se trolejbusem č.9 k hlavní poště a poté jiţ nabrala 

směr planetárium, kde čekala zbylá část výpravy. 

 V místě cíle byla téţ školka a škola, která 

o sobě dávala hlasitě vědět, celkem asi tři třídy.  

Naše skupinka si prohlédla výstavu Optická 

kouzla, která sice nebyla příliš dlouhá, přesto na 

nás zanechala hluboký dojem. K vidění byly různé 

optické klamy a to buď tištěné, nebo dokonce šité 

patchworkovou technikou. Také jsme obdivovali 

kameru obskuru, české historické sklo a dokonce 

tzv. coiny pro hru Geocaching. Po samotné 

prohlídce se někteří odpojili od skupiny. Zbylá část zašla do kavárny na zákusek a kávu. Po 

tomto občerstvení se  i ostatní vydali ke svým domovům. 

 

Výlet kolem Vrbenských rybníků 

 

Včera 26. Května jsme vyrazili na pěší výlet kolem Vrbenských 

rybníků. Naše sedmičlenná skupina obdivovala krásnou přírodu, 

ptačí kolonie na rybnících, cestou jsme i fotili. Pokračovali jsme 

dále podél rybníka zvaného Černiš aţ na malý rybníček Šnejdlík, 

kde jsme si sedli na lavičku odpočívali jsme a kochali se. Za 

Šnejdlíkem jsem odbočili doleva procházeli jsme rozkvetlými 

lukami rybníky a vyšli jsme na Zavadilce. Ze Zavadilky jsme došli 

k sídlišti Máj, kde jsme přešli hlavní silnici a  poté jsme šli dále 

přes Vrbenské rybníku zpátky kolem Arpidy aţ do Fokusu. 

 

Animace filmu 

 

11.a 12. června jsme se místo výletu na vodu 

sešli ve Fokusu, abychom vyzkoušeli animaci 

filmu. Nejprv jsme viděli několik ukázek 

filmů. Sami jsme vymysleli příběh, udělal se 

jeho board na tabuli. Nastalo horečné 

snaţení, někteří malovali pozadí jiní 

z plastelíny tvořili postavičky. No a pak se 

postavila kamera na to správné místo před ní 

stálo pozadí a na něm jsme pohybovali 

postavičkami s plastelíny. To uţ se tvořil 

příběh. Celý příběh se za jedno dopoledne 

nestihl a tak jsme pokračovali ve snaţení další den.  

 

 



Výlet do Zlaté Koruny 

 

25. - 27.6.2013 

V úterním ránu si to šupajdíme na nádraţí, máme uţ nejvyšší čas. Potkávám ecestou Karla 

a Lenku. Dohromady hledáme další výletníky. A támhle uţ stojí 

Agáta, Jirka a ještě jeden Karel. Další se k nám připojí ve Zlaté 

Koruně. Bude to další Jirka, Pepa a Lucka. Celkem je ná 

s 10. Prší, ale ne zas tolik, abychom nepočkali na vlak. Vláček 

nás doveze na místo „činu“ a tam čekáme na vlak z Krumlova. 

Náhle se objeví zarostlý Tomáš a přebere od nás věci. 

Ubytováváme se a chystáme si první jídlo. Chleba se sýrem 

a s marmeládou a následuje hora rizota. Vyráţíme posílení dolů 

ke klášteru  navštívit výstavu a kostel. Výstava je nádherná, ale 

kostel nedostupný, jen v rámci prohlídky. Zabrousíme místo toho 

do místní restaurace na latté a čajíčky. Zpátky se vracíme plní 

nejen záţitků, ale 

i naše ţaludky se 

cestou 

doposilnily. A to uţ se za námi objevuje 

známé červené vlasy na jeţka a s nimi dvoje 

další. Toť paní Kuviková, Pavla a Janka. Na 

základně čeká ještě Pavel a Evča. Chystáme 

tedy buřtíky i chleba, pícháky a trochu dřeva, 

které by se rozhořelo. Počasí se naštěstí uţ 

umoudřilo a nastalo polojasno. Ohýnek tedy 

vesele praská a my se chystáme k pečení. Jde 

se pro kytaru a zpěvníky, ale ouha bohuţel 

nejslabší struna na kytaře praskla a tak 

zpíváme bez kytary jen po paměti. Večer ubíhá a většina vedení mizí pryč. Kdyţ oheň dohoří, 

jdou někteří spát a jiní koukají na film: „Román pro muţe“. V noci musela sanitka odvézt 

Lenku, protoţe jí nebylo dobře, bude 

aţ do čtvrtka v nemocnici, kde jí 

vyšetří. Ráno nás probudí silný déšť, 

je nevlídno a chladněji neţ včera. 

Čeká nás teplá káva a čajík. K nim 

pak vánočka. Dopoledne stále silně 

prší a tak se výlet odkládá na 

odpoledne. Lidé dojídávají rizoto 

a chystá se guláš v troubě- Mezitím 

se hrají různé hry a vypráví se 

záţitky ze ţivota a vtipy. Odpoledne  

přestalo pršet a tak po umytí nádobí 

hurá do Třísova. Odsud na opidum. 

Bohuţel bylo dost zarostlé. 

Navštívili jsme západní bránu 

a keltskou svatyni. A dál jsme směřovali k Dívčímu kameni, ale nedošli jsme tam, museli 

jsme se vrátit, abychom stihli správný vlak. Večer se stále dojídalo rizoto a čekaly chleby se 

sýrem a marmeládou. Následovalo další povídání a vtipy a ještě jeden film. Tentokrát to byl 

„Román pro ţeny.“ Ráno nás vzbudilo do pošmourného dne, alespoň nepršelo. Jirka a Jitka 



odjeli uţ ráno a my se šli nasnídat a uvařit si obídek. Bylo vynikající lečo. Procházeli jsme se 

společně kolem řeky a pak uţ jen úklid a odjezd domů. 
 

A jako astronomie – Jitka S.  

 

A jako astronomie 10.díl 

 

Na začátku bylo slovo a to slovo bylo vesmír. Byl, vlastně nebyl to vesmír, jak ho známé dnes 

byla vesmírná tečka, bod, v které byl namačkán celý vesmír. No co se stane, kdyţ něco někam 

nacpete – no praskne, ţe jooo. No a tak se to stalo i vesmíru. Vesmír vmáčknut do tak těsného 

prostoru udělal třesk, tedy velký třesk tím samozřejmě myslím. A pak uţ se jen rozpínal 

a rozpínal a vznikali galaxie, hvězdy, planety, měsíce. A stále se vlastně rozpíná a rozpíná. 

Minule jsme se bavili i o koncích vesmíru. Nebude jeden jistý konec vesmíru a jsou vlastně 

v záloze tři, kdyby si to náhodou chtěl někdo 

ověřit aţ se tak stane  . Jedna varianta zní, ţe se 

pořád bude rozpínat dál a rozplizne se do 

obrovitánských rozměrů, aţ se roztrhá. Druhá 

varianta zní, ţe se vrátí do tečky, kterou byl a ta 

třetí varianta, ţe tzv. usne na vavřínech, ţe 

jednoho dne se prostě rozpínat přestane a dojde 

tzv. rovnováţnému stavu a dál uţ nic. Vlastně vše 

je závislé na výpočtech. 1 je znamení, ţe bude 

rovnováţný stav, méně neţ 1 znamená, ţe prostě 

bude návrat do tečky a víc neţ 1 zase rozpliznutí 

do nekonečna. A bude se divit, vědci sestrojili vzorec ohledně konce vesmíru a stále jeho 

konečný výsledek nám pobíhá těsně kolem té 1. To je k vzteku, co? Kdyţ uţ mluvíme 

o vesmíru, aţ do teď jsem se úmyslně vyhýbala souhvězdím. Ona souhvězdí se zdají stejná 

jen z naší Země, popoletíte kousek dál a hvězdy, které vám dávali dohromady nějaké to 

známé či neznámé souhvězdí se rozprsknou do mezihvězdného prostoru v různých 

vzdálenostech. I kdyţ přiznejme si, co by byli bez nich lidské dějiny a hlavně kde by byla 

obrazotvornost a nejen ta, i astrologie bez souhvězdí. Začneme souhvězdími viditelnými na 

severní obloze, ta je nám blíţ. Povíme si, ale o těch, která byste viděli jen na jihu, to pro 

případ, ţe byste se třeba dostali do Austrálie a chtěli dělat chytré, ţe znáte jejich souhvězdí  

. 

 

Aktivity ve Fokusu  

 

Fotografický klub 

Od dubna kaţdou třetí středu v měsíci probíhá ve 

Fokusu fotografický klub pod záštitou spisovatele pana 

Hynka Klimka, kde se učíme práci s fotografiemi. 

Jestliţe je focení vaší zálibou, tak neváhejte a přijďte 

mezi nás. 

 



 

Coţ takhle dát si…  

 

Coţ takhle dát si polévku? 1.díl 

 

Drţková 

40 Dg drţek, 1 1/2 l vody, sůl, 10 Dg míšené kořenové zeleniny, 4 Dg tuku, 2 cibule, 

4 strouţky česneku, mleté černé koření, velká polévková lţíce majoránka, 1 lţička červené 

papriky, 2 Dg hladké mouky, kořenící směs Podravka 

 

Očištěné a dobře umyté drţky dáme do studené vody a vaříme asi 1/2 hodiny. Po půl hodině 

vodu slejeme a nalejeme znovu studenou vodu, osolíme a vaříme! Vodu slijeme vícekrát 

a vaříme vţdy z čerstvé studené vody, aţ drţky změknou! 

Na rozpuštěném tuku spěníme posekanou cibulku, přidáme očištěnou a umytou a pokrájenou 

zeleninu, se solí utřený česnek a dusíme do měkka. Posypeme moukou a chvilku popraţíme. 

Měkké drţky vybereme z vody a pokrájíme na tenké řezance. Polévku přecedíme, nalejeme 

na podušenou zeleninu, přidáme pokrájené drţky, mleté černé koření, majoránku, červenou 

papriku a ještě povaříme a dochutíme. K polévce podáváme slané rohlíky 

Příprava: 1 hodina 

 

Houbová 

Houby, sladká paprika, cibule, sůl, pepř, olej, mouka 

 

Připravíme očištěné, nakrájené  a uvařené houby. Na rozpuštěném tuku spěníme posekanou 

cibulku, přidáme očištěnou a pokrájenou cibuli, se solí utřený česnek a dusíme do měkka. 

Posypeme moukou a chvilku popraţíme. Měkké houby pokrájíme na tenké řezance. Na 

podušenou cibuli s moukou dáme houby, mleté černé koření, majoránku, červenou papriku 

a vodu a vaříme a dochutíme. K polévce podáváme slané rohlíky 

 

Gulášová 

Poctivá gulášová polévka ingredience: 

mletá sladká paprika  

majoránka  

mleté chilli  

200g předního hovězího masa  

sůl, pepř  

1 konzerva sterilovaných rajčat  

1 větší cibule  

2 strouţky česneku  

3 brambory  

olej  

hladká mouka 

Na oleji osmaţíme nakrájenou cibuli, po chvíli přidáme nakrájené maso a necháme zatáhnout. 

Lehce zaprášíme moukou, zamícháme. Přisypeme mletou sladkou papriku a chilli podle chuti. 

Zalijeme vodou. Osolíme, opepříme. Polévku necháme asi hodinu vařit.  

 

K provařené gulášové polévce přidáme na kostičky nakrájené brambory a rajčata. Vaříme 

dalších asi 10 minut. Ke konci přidáme prolisovaný česnek a majoránku. 



 

Co jste chtěli vědět  

 

Vše, co jste chtěli vědět o bramborech 

Obyčejné brambory a mají svůj web!  

A proč ne? Vůbec totiţ nejsou tak obyčejné, jak by se někomu mohlo zdát. 

Nevěříte? 

Tak i Vám je tento web určen. 

Především má ale slouţit všem, kteří se o této plodině budou chtít dozvědět něco víc. 

Spotřebitelům, pěstitelům, zkrátka všem, kteří tuto plodinu mají rádi.  

Ale i těm, kteří k ní mají výhrady (třeba právě pak názor změní). 

Brambory 

 Patří neodmyslitelně k našemu jídelníčku 

 Dokonale plní funkci výţivovou a sytící 

 Jsou významným zdrojem vitamínu C a draslíku  

 Dají se připravovat na mnoho způsobů – vařené, dušené, pečené, zapékané, smaţené, 

upravené slané i sladké, jako příloha i hlavní jídlo  

 Rok 2008 byl vyhlášen Mezinárodním rokem brambor  

Něco z lidové slovesnosti 

Neboj se Anynko, 

neboj se nouze, 

dyť já mám sázený 

brambory v strouze 

Věděli jste, ţe... 

Největší bramborový lupínek měřil 63,5 cm x 35,6 cm. V roce 1991 ho vyrobila firma 

Pringle’s Company v USA. 

 

Historie 

Pravlastí brambor je Jiţní Amerika, Inkové je zde pěstovali ve dvou klimaticky rozdílných 

oblastech. Tou první jsou vysoko poloţené horské pláně And v Peru a Bolívii, druhou pak 

nízká pobřeţí úzkého Chile s přilehlým ostrovem Chiloe.  

Po dobytí incké říše Španěly v první polovině 16. století putovaly do Evropy kromě mnoha 

tun zlata a stříbra i některé exotické rostliny, mezi nimi i brambory. Roku 1565 dostal první 

větší zásilku brambor z Cuzca jako dar španělský král Filip II. Nezávisle na španělských 

dobyvatelích se brambory dostaly do Anglie na lodi anglického piráta Francise Drakea.  



Fotogalerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Historie Českých Budějovic  

 

Historie letiště 3.díl 

 

Konec vojenského letectví na jihu Čech 

Vojenská letadla opouštěla českobudějovické 

letiště postupně tak, jak se měnila strategie 

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

znamení postupného přechodu na profesionální armádu. Přestavba ozbrojených sil se 

samozřejmě dotýká i letectva a ovlivňuje ţivot i práci příslušníků letecké vojskové opravny. 

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

v opravně celkem 22 letounů MiG-23 BN a 1 letoun MiG-23 UB, které jsou určeny na 

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

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

a PVO zvaná „stresová“. 

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

ML,v provozu zůstává jediný letoun MiG-23 ML. V letech 2000 aţ 2005se letiště vedle 

opravárenské činnosti zaměřuje zabezpečení záletů po opravách, rotaci zahraničních misí, 

výsadky v Boleticích, výcvik osádek ostatních základen a nácviky NATINEADS. Zároveň ale 

letiště nabídlo svou přistávací plochu několika významným zahraničním návštěvám, mezi 

nimiţ byla řada prezidentů (presidenti Moldávie, Chorvatska, Slovenska), včetně příslušníků 

královských rodin. Významnou úlohu sehrálo letiště jako koordinační středisko a základna 

vrtulníků v době katastrofálních povodní roku 2002. Za pomoc civilnímu obyvatelstvu 

Opravárenská základna letectva obdrţela plaketu ministra obrany. Vojenské aktivity na letišti 

byly ale postupně tlumeny. Ve dnech 20. aţ 22.10. 2003 bylo provedeno poslední 

shromáţdění leteckých opravárenských základen. Opravárenská základna letectva je pak 

definitivně zrušena k 31.12.2005. Tímto okamţikem končí éra vojenského letectví na jihu 

Čech, aby vznikem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice byla zahájena éra letectví 

civilního. 



 

Já, pes – Jana Š. 

 

Ochrnutý Arny 

 

  Kdo někdy měl to potěšení starat se o čtyřnohého rodinného miláčka, ví, co takový 

pejsek dokáţe, kdyţ se při procházce parkem, setká s pohlednou psí slečnou. V tu chvíli 

zapomene na své dobré vychování a začne touţebně doráţet na svou favoritku. Takového 

divocha měla i paní Černíková. 

      Jmenuji se Arny, jsem čistokrevný bíločerný francouzský buldoček a jsou mi čtyři roky. 

O pelíšek se dělím s fenkou Itakou. Bydlíme v Českých Budějovicích a přes léto jezdíme 

s páníčky do Jeseníků za jejich babičkou. 

    S Itakou jsme moc dobří kamarádi a tak mi nešlo na rozum, kdyţ ji páníčci začali najednou 

z ničeho nic zavírat. Vypadalo to, jako by jí přede mnou schovávali. Vţdyť já ji mám rád, tu 

psí slečnu a nebyl bych schopen jí ublíţit.  Slyšel jsem jí přes dveře brečet. Věděl jsem, ţe je 

jí smutno, protoţe je tam sama zavřená a nemůţe si se mnou hrát. I mě se po ní stýskalo.  

Jednoho dne jsem jiţ nedokázal snášet ten její pláč. Rozhodl jsem se Itaku osvobodit. Chtěl 

jsem, aby byla znovu veselá a hravá, jako před tím. Věděl jsem, ţe kdyţ vyskočím na kliku, 

tak se dveře otevřou a ona bude zase volná. Jeden pokus nevyšel a tak jsem to zkusil znovu, 

ale opět se mi to nepovedlo. V duchu jsem si říkal: „jsem moc malý a dveře mají kliku hodně 

vysoko, do třetice se mi to musí podařit.“ Rozběhl jsem se a vyskočil na kliku, ale nějak se ten 

výskok nepodařil. Upadl jsem, moc jsem se uhodil, poněvadţ mě všechno bolelo, zůstal jsem 

leţet. Netušil jsem co se mnou děje. Panička mě vzala okamţitě k lékaři. 

      Paní doktorka mě prohlédla a stanovila diagnózu – poškození míchy, které se zpočátku 

projevovalo bolestmi zad a později došlo k částečnému ochrnutí zadních tlapiček. Nejdříve 

mne léčili injekcemi a tabletami, kdyţ se můj zdravotní stav nezlepšoval, domluvili mi 

operaci v Brně. Byl jsem v hlavním městě Moravy hospitalizován tři dny a poté jsem se vrátil 

do domácího ošetřování. 

       Mí páníčci měli velký zájem na mém 

uzdravení a plně se mi věnovali. Cvičili se 

mnou a během měsíce jsem mohl opět 

normálně chodit. Třičtvrtě roku jsem byl 

zcela v pořádku, ale pak se mi onemocnění 

vrátilo, ale v daleko větším rozsahu, neţ 

předtím a také bylo mnohem závaţnější. 

Zadní tlapky jsem totiţ vůbec nepouţíval, ale 

tahal jsem je za sebou. Jinak jsem byl zcela 

normální pes, který k chůzi pouţíval pouze 

přední nohy.  Pohled na mne připomínal  

lachtana. 

      Mí páníčci se rozhodli, ţe mi pomohou, jak jen to půjde. Slíbili mi, ţe mně z toho 

dostanou. Rozhodl jsem se tedy vše vydrţet a chtěl jsem bojovat aţ do konce za kaţdou cenu. 

Jeden známý mých pánů byl šikovný domácí kutil, který mi vyrobil vozík. Zadní tlapky jsem 

měl ve vozíčku, který měl dvě kolečka a já byl připoután kšírami, abych z něj nevypadl. Dál 

jsem uţíval tabletky a má panička mi věnovala mnoho času. Plavala se mnou ve vaně apoctivě 

se mnou cvičila. Po půl roce snaţení se mnou odjeli opět do Jeseníků za babičkou, zde strávili 

týden a po návratu jsem šel navštívit paní doktorku do ordinace, kam jsem náhle opravdu 

přišel po všech čtyřech z ničeho nic. Pravda je, ţe zadní noţičky byly ještě hodně slabé, takţe 

to vypadalo, jako kdyţ plavu, ale pohyboval jsem se konečně sám, bez cizího přičinění a 

z toho jsem měl velkou radost nejen já, ale i mí páníčci a v neposlední řadě i paní doktorka. 



Ta se tvářila velmi spokojeně a při pohledu na mě stále opakovala, jak jsem šikovný, ţe jsem 

tohle vše vydrţel ani panička nešetřila chválou. Já jsem obě dvě za to velké snaţení odměnil 

velkým olíznutím a radostným štěkotem, neboť i já měl radost, ţe je jiţ tato velká ţivotní 

zkouška za mnou.  

      Dnes se těším plnému zdraví a mám velkou radost z toho, ţe mi páníčci věnovali ten čas. 

Jsem jim vděčný, ţe to nevzdali a vydrţeli to se mnou aţ do konce. Vím, ţe mají radost, ţe 

chodím, jako před tím a já je mám za to ještě raději neţ před tím. 

      Na Itaku jsem nezapomněl a nezanevřel jsem na ní. Vţdyť jen kvůli ní jsem prošel tou 

velkou ţivotní zkouškou vytrvalosti a houţevnatosti. Znovu si spolu hrajeme a dovádíme 

a málokdo by na mne dnes poznal, ţe jsem někdy něco takového prodělal. 

 

 

Kde domov můj? - Jiţní Čechy  

 

Terezino údolí  

 

Jihozápadně od města Nové Hrady, v údolí řeky Stropnice, se 

rozkládá malebné Terezino údolí zahrnující komplex bývalého 

krajinářského parku z druhé poloviny 18. století. Najdete zde 

celou řadu zajímavých objektů, jimţ dominuje středověká tvrz 

Cuknštejn, jsou zde vysázeny exotické dřeviny a mnoţství 

umělých nádrţí. 

Do parku vstoupíte branou z roku 1797, která nahradila dřívější 

vstup ze středu obce. Můţete se vydat na obhlídku 

Švýcarského domu, pod nímţ se rozprostírá nádherný pohled 

na panorama Nových Hradů. V objektu někdejších 

Václavových lázní, nejstarší stavbou v údolí, vznikl penzion 

s příjemnou lázeňskou restaurací. Při návštěvě parku byste však neměli vynechat zdejší 

uměle vytvořený vodopád. Napájí ho pomocí náhonu se stavidly samotná říčka Stropnice. 

Vydáte-li se po zdejší naučné stezce, čeká vás přibliţně hodinový výlet se 14 zastávkami 

na 5 km trase. Dozvíte se zajímavosti ze zdejší přírody a historie, přičemţ celou dobu 

procházíte po upravených cestách. Jde tedy o příjemný odpolední výlet, který by měl 

zvládnout kaţdý. 

Terezino, Terezčino případně Terčino údolí, jak se toto místo rovněţ nazývá, patří se 

svými 140 ha k větším parkům u nás. Vybudovala ho hraběnka Terezie Buquoyová v roce 

1756, přičemţ počátkem 19. století byl romanticky upraven. 

Souřadnice odpovídají parkovišti u vstupu do parku.  

 

Kvíz  

 

 

Historický kvíz 

 

 Kdy byla zaloţena Karlova  Univerzita? 

 Kdo vynalezl knihtisk? 

 Kdy objevil Kolumbus Ameriku? 

 Kdy byla bitva na Bílé Hoře? 

 Kdo dobyl a vyplenil říši Inků? 

 Jak se nazývalo hlavní město říše Inků? 



 Kdo to byl Hernando Cortéz? 

 Kdy vládla Marie Terezie? 

 Kolik měla Marie  Terezie dětí? 

 Kdo to byl Josef II. ? 

 Josef II rušil…… 

 Kdy vládnul Josef II.? 

 V kterém století vládnul ve Francii Ludvík XVI? 

 Kdy byla dobyta pevnost Bastila? 

 

 

Náš literární koutek – Jana Š.  

Hvězda bude mlčet 

 

Noc zahalila kraj v černý šat. 

Dívám se z okna ven, 

v myšlenkách s tebou jsem. 

Dívám se z okna ven,  

sním sen o nás dvou. 

Vidím hvězdu padat,  

přání velké mám. 

Mlčím. Slova jsou nic. 

Jen hvězda pravdu zná. 

Ta  mluvit neumí, pravdu nepoví. 

Tajemství uchová, lásku uchrání.  

Lásku nám bude přát.  

od ní se pravdu nikdo nedoví. 

 

Tak pojď ruku mi dej,  

pojď spáchat ten hřích. 

Jen hvězda bude pravdu znát,  

hvězda bude mlčet, jako my dva. 

 

 

Srdce jako hrad   

 

Pootevři svá ústa,  

ať mohu v nich zůstat.  

Otevři srdce své,  

ať mohu bydlet v něm.  

Tvé srdce je dům, nedobytný hrad, 

hradby kolem něj vůbec se mi nelíbí.  

Ty hradby kolem něj chrání srdce tvý před city, 

Nevzdám se! Zbořím je!   

 

Prázdno v srdci 

 

Boţe, to prázdno, to prázdno  v srdci 

 podobá se pustině. 



Spáleništi, kde nebude jiţ nikdy nic kvést. 

 

Boţe, ta touha, ta touha v srdci 

 podobá se vesmírné krajině. 

Galaxii, co nekonečná je, kde končí vše ţivé. 

 

Boţe, hvězdy i měsíc krásné jsou, 

však zaţiva  pohřben být  je víc neţ zlé. 

Ţivot ráda měla, teď naň zanevřela. 

Znovu otevřít srdce by mu chtěla  a znovu začít ţít. 

 

Boţe, spálená zem, smrt přeběhla po zádech, 

jak mohl jsi dopustit, ţe nic tu nekvete.  

Ţivot z ní vymizel  jako ze srdce.  

Spáleništi navraťte ţivot ,v louku ho proměňte. 

V louku kde kytky budou znovu kvést. 

Ta navrátí radost do smutných očí.  

ţivot  do zarmoucených  srdcí, 

 

 

Na zamyšlení  

Naše doba nám přinesla nejméně čtyři velké výdobytky, jeţ jsme všichni vítali jako příslib 

nových záţitků. Ale zklamání na sebe nedalo dlouho čekat. Především jsme vstoupili do věku 

komunikace. Nikdy dříve nemělo lidstvo takové moţnosti. Dokonce i muţi sáhli k psaní 

dopisů jen proto, ţe se tato činnost propojila s „mašinkami“. Kdyby to byla jen obyčejná 

pošta, celé kouzlo by bylo ztraceno, ale „e“ před slovem „pošta“ psaní dodalo jiný rozměr. 

A přesto, uprostřed všech těch vynálezů a novým moţností vyrůstají vyšší a hůře 

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

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

vliv – otec, matka nebo počítač? 

Zadruhé, věk technologie nám začíná předkládat účet, který se více neţ na našem kontě odráţí 

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

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

bašty nejpokrokovější technologie 

a hospodářské síly, uvidíte, ţe i tam 

svítí světla kanceláří dlouho do noci. 

Uţ nezáleţí na kaţdém dni, ale na 

kaţdé vteřině, protoţe nepatrné 

zpoţdění můţe znamenat bankrot.  

Zatřetí, lékařská věda nám přinesla 

nesmírné zdokonalení prostředků 

k zachování ţivota a zdraví. A přesto 

jsme ztratili definici ţivota samotného. 

Hovoříme o právu na dobrovolnou 

smrt pro dospělé, zatímco ty nejkřehčí 

a nejpotřebnější zabíjíme dříve, neţ 



jim vůbec přisoudíme právo na ţivot. Kaţdou hodnotu se snaţíme předefinovat. Zlepšení 

ţivotní úrovně s sebou přineslo zhoršení chápání podstaty ţivota a vzájemného porozumění.  

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

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

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

A odpověď nacházejí v moderních technologiích. Veškeré naše „výhody“ – vynálezy 

a pokrok – nás nedostaly vůbec nikam. Ţádná předchozí generace nebyla tolik závislá na 

antacidech a antidepresivech, jimiţ se snaţíme zklidnit své uštvané duše a které pouţíváme 

jako náplast na naše vykloubené ţivoty.  

Začtvrté, lidská sexualita nebyla nikdy dříve tak zkoumána, předváděna a podbízena 

veřejnosti, jako je tomu dnes.  

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

spoutává a naši kulturu to činí stále povrchnější. Nářek osamělosti se ozývá z miliónů srdcí. 

Proč trpíme takovou prázdnotou?  

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

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

z lidstva víru, protoţe se předpokládalo, ţe ve světě bez Boha se lidem povede lépe. Přední 

myslitelé doufali, ţe křesťanství mohou nahradit světské ideologie, které uţ člověka nebudou 

omezovat ţádnými náboţenskými zásadami. Boha jsme tedy vytěsnali ze svých ţivotů a spolu 

s Ním i celý morální výklad lidského ţivota. Tím jsme získali svět bez cíle a bez smyslu.  

Obklopujeme se krásami a proţitky všeho druhu, abychom alespoň na chvíli zapomněli, ţe 

jsme smrtelní. Moţná právě proto, se lidská touha po pocitech stala jejich cílem. A tak se 

honíme za spoustou věcí, které nám samy o sobě smysl ţivota nenabízejí, ale alespoň na 

chvilku zaplní tu strašnou prázdnotu, která začne zţírat kaţdého, kdo, ať uţ z přesycenosti 

nebo zvědavosti, začne trochu přemýšlet nad smyslem ţivota. 

Počasník – Zdeněk P. 

 

Ţivot a smrt cyklonu 

  
 Pomocí satelitů, radarů a sond vědci zkoumají cyklony uţ 50 let; jejich cílem je hlubší 

pochopení zákonitostí vývoje cyklónů od vytvoření tropické deprese aţ po rozplynutí bouře. 

Ačkoli v současné době je tento uţ dobře známý, zatím není moţné několik dní dopředu 

předpovědět přesnou dráhu cyklonu: můţe náhle změnít směr, a dokonce se i vrátit zpět do 

své vlastní stopy. 

 

Vývoj cyklonu 

 Pokud se kolem nízkého tlaku, kde vítr vane rychlostí 37-62 km/hod, vytvoří porucha, 

mluvíme o tropické depresi. Deprese se vyvine do tropické bouře: nízký tlak dále poklesne, 

zatímco vítr zesílí na 63-117 km/hod. Tropická bouře se změní na cyklon, jestliţe rychlost 

větru překročí 118 km/hod. V oku, které se vytváří ve středu masy oblačnosti, klesá tlak pod 

980hPa. Fáze rozpadu začíná  uţ několik hodin poté, kdy cyklon pronikl nad pevninu. 
 



Cyklony, jeţ jsou posouvány pasátovými 

prouděními, se pohybují nejdříve 

západním směrem, poté se začnou 

vzdalovat od rovníku. Jakmile se 

dostanou do subtropických oblastí, 

naráţej í na převládající západní větry, 

které jejich dráhu vychýlí na sever, nebo 

dokonce na severovýchod (na  jih nebo 

na jihovýchod  na jiţní polokouli). 

Některé tak mohou dosáhnout zeměpisné 

šířky 40° aţ 45°. 

 
Pojmenování cyklonu 

 Tropické bouře a cyklony se označují střídavě muţskými a ţenskými jmény, krerá jsou 

abecedně seřazena. Tyto seznamy vypracovává Světová meteorologická organizace a opakují 

se kaţdých pět let, s výjimkou jmen nejničivějších cyklónů, která jsou vyňata. Jména Andrew, 

Gilbert, Hugo nebo Allen proto uţ nikdy pouţita nebudou. 
 

Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela – Slávka P.  

 

Bifrenarie 

 Nepatří k pěstitelsky příliš náročné orchideje, můţeme ji pěstovat skoro v kaţdém 

květinovém okně. 

Tato orchidej roste epifyticky, není však cizopasníkem (vyţivuje se samostatně). Existuje více 

neţ 20 druhů. Má vejčité hlízy, z jejichţ vrcholků vyrůstá podlouhlý koţovitý list aţ 30 cm 

vysoký, z nejmladších hlíz vyrůstají stonky s květy (aţ dva květy na jednom stonku, na 

pomak jako z vosku). Vydrţí velmi dlouho ať na květině nebo ve vodě. Bifrenarie harrisoniae 

se povaţuje za nejobyčejnější ze 

všech orchidejí s eliptickými 

koţovitými listy aţ 30cm dlouhé a 15 

cm široké. Květní stopka je přibliţně 

5 cm dlouhá s jedním nebo dvěma 

nádhernými trvalými květy. Pěstitelé 

pokojových rostlin bez znalostí 

s pěstováním orchidejí si mohou na 

tomto druhu vyzkoušet své pěstitelské 

zkušenosti. Rostliny se pěstují buď 

v květináčích nebo v truhlících pro 

pěstování orchidejí ( záleţí na 

financích ). Zemina by měla být 

porézní. Vhodný substrát si namícháme ze stejných dílů nadrcených oddenků osmundy 

a rašeliny, zeminu kolem rostliny v květináči příliš nepřitlačujeme, na dno patří dobrá drenáţ. 

Přesazujeme tehdy, aţ je květináč příliš těsný (slabě vyvinutý kořenový systém). Stálá teplota 

16 – 18 st. C, asi 60% vlhkost vzduchu a příleţitostné rosení. Na podzim začíná období 

vegetačního klidu – dodrţovat – přemístit na 4 týdny na chladnější místo a nezalévat. 

 Nemoci a škůdci bifrenarii nenapadají. Případné problémy vzniknou pěstebními chybami  

- hnědé vrcholky výhonů – reakce na intenzivnější sluneční osvit (odstřihnout nůţkami jen 

hnědé vrcholky) 

- v zimě hnije – nerespektování vegetačního klidu. 



Nekupovat rostliny neduţivé, ochablé. Vydrţí mnoho let, sezona je jaro (kvete). Péče je 

snadná, bezpodmínečně dodrţet období vegetačního klidu. 

 

Slavní nemocní  

Klement Gottwald 

Někdy koncem roku 1944 nebo počátkem roku 1945 vůdce československých komunistů 

Klement Gottwald v moskevském exilu nečekaně ochrnul na polovinu těla. Přivolaní lékaři 

zjistili, ţe trpí syfilidou v pokročilém stádiu této choroby. Díky tehdy uţ pouţívanému 

penicilinu, který Rusové získali od svých amerických spojenců, se podařilo Gottwaldův stav 

upravit.  

Na podzim 1947 vyšetřil Gottwalda, tehdy uţ předsedu vlády,  internista docent Richard 

Smělý a zjistil ţe je v důsledku pohlavní choroby postiţen výdutí srdeční aorty. Označil 

pacientův zdravotní stav za váţný a předpověděl, ţe má před sebou dva roky ţivota. 

Připomenul zároveň, ţe v ojedinělých případech takto nemocní přeţili i patnáct let. 

V následujícím roce se těţce nemocný a stále více se k alkoholu uchylující Gottwald stal 

prezidentem. Na jaře 1951 dostal těţkou chřipku, z níţ se nemohl dlouho vzpamatovat. 

Dokonce ještě v červenci toho roku nemohl přijmout Stalinovo naléhavé pozvání do Moskvy 

a místo sebe poslal svého zetě ministra národní obrany Alexeje 

Čepičku. 

O dva roky později se jeho čas naplnil. V pondělí 8. března 1953 

odcestoval do Moskvy na Stalinův pohřeb. Přes varování lékařů 

pouţil k cestě letadlo. Hned po návratu z pohřbu onemocněl 

oficiálně „prudkým zánětem plic a pohrudnice“. Ve skutečnosti, 

jak zjistil přivolaný přední český chirurg profesor Diviš, výduť 

aorty nevydrţela při letu letadlem prudkou změnu atmosférického 

tlaku a praskla. Sovětský poradce profesor Markov přivolal 

z Moskvy sovětského chirurga profesora Bakuleva, ale i on byl 

bezmocný. Tehdy totiţ ještě nebyl zaznamenán jediný případ 

úspěšné operace výdutě srdeční aorty. 

Ráno 14. března došlo u pacienta k poruše ústředního nervstva 

a ztrátě vědomí. Sovětští a čeští lékaři udrţovali prezidentův stav masáţemi jeho srdce. Víc 

nemohli. Přesně v 11 hodin Klement Gottwald zemřel. V oficiálním nekrologu se mluvilo 

o „krátké těţké nemoci“, coţ pochopitelně vyvolávalo nejrůznější spekulace včetně těch, ţe 

byl Gottwald v Moskvě otráven. 

 

 

Stavební slohy  

 

Baroko 4.díl 

 

Města, vypálená a místy připravená o předměstí během třicetileté války, se jen zvolna 

vzmáhají. Teprve koncem 17. století a v 18. století je barok ovládne a kromě dříve jiţ 

zmíněných urbanistických řešení je v detailu i panoramatu zmalební.  

Většinou od poslední čtvrtiny 17. Století (v Praze na Staroměstském náměstí však jiţ roku 

1650) se vztyčují mariánské, svatojánské nebo trojiční sloupy, některé jako výraz díků za 

odvrácení moru (proto se jim také říká morové a provázejí je sochy patronů - ochránců proti 

moru, Rocha, Šebestiána, Rozálie, Karla Boromejského a dalších). Zprvu to jsou opravdu 



sloupy, nanejvýš obklopené kuţelkovou balustrádou, ale v 18. Století dostávají tvar obelisků 

nebo nakupených oblaků s celou galerií soch. Jsou nejen po této stránce, ale i urbanisticky 

jako pevný pohledový střed náměstí 

dílem trvalé hodnoty, nezávislé na 

původním kultovním poslání. V 17. 

století vznikají také vinařské sloupy 

se sochou sv. Václava (Chrudim jiţ 

roku 1641, Praha - Křiţovnické 

náměstí roku 1676). Od 17. století a 

hlavně v 18. století se zřizují nové 

veřejné kašny se sochami, někdy 

světců (zejména ochránce proti 

poţárům Floriána a později Jana 

Nepomuckého), jindy antických 

boţstev a mytologických bytostí, 

kombinovanými s vodotrysky 

(Olomouc). Na terasy 

s balustrádami, vyrovnávající 

terénní rozdíly, ke schodištím, na ohradní zdi a mosty se umisťují sochy a kamenné ozdobné 

vázy, někde pod bezprostředním vlivem aleje sousoší (na Karlově mostě v Praze, před 

jezuitskou kolejí v Kutné Hoře).  

Barokní dům - pokud ovšem není vázán starou parcelou - je šířkový, od 18. století 

s mansardovou střechou obohacenou štítovými vikýři a se střední zdí souběţnou 

s mnohoosým průčelím. Obdobně jako u paláců člení fasádu často jeden nebo dva rizality 

a jeden či dva portály, z nichţ druhý bývá slepý a má doplnit pouze symetrickou kompozici 

průčelí.  

Významné místo v barokním stavitelství zaujímají také opevnění a pevnosti. V pohnutých 

letech třicetileté války se většina měst narychlo dočasně opevnila bastiony a raveliny 

zbudovanými obvykle z hlíny a dřeva nebo z materiálu ze strţených předměstí - zprvu proti 

císařským vojskům, později proti Švédům. Po válce tyto fortifikace dříve či později zanikají 

a města zůstávají vesměs při zastaralém gotickém opevnění, které jen tu a tam doplňují, např. 

branami.  

Oproti dřívějšku nejsou jednotlivá města schopna se za dané válečné situace, zejména 

dobývací technice samostatně ubránit. Určitý počet strategicky volených měst se mění 

v pevnosti, doplňované pokud moţno ještě zvlášť opevněnou citadelou, jakou byl pro Prahu 

Vyšehrad nebo pro Brno Špilberk. Zakládají se však také moderní pevnosti hvězdicového 

půdorysu, který v rovinách bývá 

většinou pravidelný (Leopoldov).  

Rychlý rozvoj dělostřelby, především 

zvětšování dostřelu, nutí k rozšiřování 

okruhu pevnosti. Řetěz pevnůstek, 

jaké jsou rozptýleny (i kdyţ zčásti 

v mladší podobě) kolem Olomouce, se 

teď posunuje aţ 6 km od středu města 

- pevnosti a ve vzdálenosti 4 km se 

ještě zakládá mezipásmo s drobnými 

stavbičkami. Kolem pevností se 

budují prachárny, stráţnice při 

příjezdových silnicích apod.  

Raně barokní bastilonové opevnění 



dostaly rovněţ některé hrady, jako Bezděz (bastilony tu vznikají jen tupoúhlým zalomením 

hradby), Frýdlant (kde na dobu švédského panství upomíná navíc ještě dochovaný barkán) či 

Hukvaldy.  

 

Pruský militarismus vrcholící za Bedřicha Velikého, který naše země poznaly roku 1742 

a v sedmileté válce (1757 bitva u Kolína), donutil Marii Terezii ke zřízení stálé armády, pro 

niţ se postupně i mimo pevnosti začínají budovat nové stavby, kasárny a stáje pro koně jízdy 

a dělostřelectva.  

 

 

 

 

 

Svobodné Jiţní Čechy  

 

Blatná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z knihy  

 

50 odstínů šedi – E.L.James 



 

Vinetuovi bratři a sestry – Zdeněk S.  

 

Tekumseh - 2.díl 

 

I kdyţ to byl další v řadě neúspěchů, náčelník si nezoufal. Další místo vhodné ke sráţce 

s Harrisonem si vyhlédl v baţinaté přířeční krajině u Moravian Towns. Umístil své lidi 

v lesních baţinách na severním břehu řeky Thames a poslal Proctorovi, který se jiţ chystal na 

další potupný útěk, zprávu, ţe stojí u Moravian Towns, kde se hodlá znovu utkat 

s Američany. Poté co vyslechl Tekumsehova kurýra, rozhoupal se váhavý plukovník k činu. 

Kupodivu se rozhodl, ţe bude hrát vabank. Je docela pravděpodobné, ţe jeho náhlý obrat byl 



způsoben údajnou Tekumsehovou výhruţkou. Šavanský pohlavár měl prý Proctorovi dát na 

výběr: generál se buď zachová jako muţ a bude bojovat nebo zůstane ustrašenou squaw 

a potom můţe počítat s tím, ţe ho všichni Tekumsehovi Indiáni opustí a přejdou na stranu 

nepřítele. Ať tak či onak, plukovník zrušil původní rozkazy a nařídil důstojníkům, aby 

připravili vojáky na střetnutí s Američany.  

Postavení britských a indiánských před bitvou bylo následující: "Britské oddíly v počtu 900 

muţů stály vlevo při řece, která se v úseku před nimi nedala překročit a napravo měly při 

baţině spojení s Tekumsehovými Indiány ... Blízko levého křídla stálo anglické dělostřelectvo 

na cestě podél řeky. Asi 300 metrů od řeky byla baţina, leţící rovnoběţně s řekou. Půda mezi 

nimi byla suchá. ... pozice Angličanů a Indiánů byla chráněna na levé straně řekou, po pravici 

baţinou obsazenou Indiány." 

Tekumseh věnoval svoji pozornost šikujícím se Američanům a musel uznat, ţe jeho dávný 

soupeř rozestavuje své jednotky velice uváţlivě. Proti Tekumsehovým bojovníkům, jichţ se 

obával více neţ Angličanů, poslal Harrison kentucké jezdce, kteří představovali nejlepší 

sloţku jeho armády. Kentučané se k Indiánům pomalu přibliţovali a Padající hvězda 

pochopil, ţe jejich úmyslem je oddělit jeho bojovníky od Angličanů a nedovolit jim, aby 

napadli Američany z levého boku. 

Bitva nebude v ţádném případě lehká, táhlo náčelníkovi hlavou, kdyţ se navracel z výzvěd. 

Bohuţel on uţ se nedozví, jak dopadla. V jeho rodu se od nepaměti dědila zvláštní schopnost. 

Někteří Tekumsehovi předci a sourozenci dokázali 

předvídat okamţik své smrti. Nyní cítil i on, ţe jeho čas 

nadchází. Oznámil tuto skutečnost ostatním náčelníkům. 

Všichni ho ujišťovali, ţe se mýlí, ale Tekumseh věděl své. 

Odloţil šavli a oblékl se jako prostý bojovník, neboť chtěl 

zemřít jako Indián. 

Bitva se zpočátku vyvíjela příznivěji pro Angličany. Levé 

křídlo Britů se úspěšně střetlo s pravým křídlem nepřítele; 

kdyţ se Američané chystali couvnout, obrţel Harrison 

důleţitou zprávu. Plukovník Wood, který se vracel od 

svých vojáků, zabývajících se sledováním anglických 

pozic, mu chvatně oznamoval cosi ztěţí uvěřitelného. 

Proctor se patrně zbláznil a rozhodl se experimentovat. 

Nařídil svým muţům, aby místo klasických sevřených řad, 

v nichţ byli zvyklí bojovat, vytvořili rojnice. Harrison se 

nejprve ujistil o pravdivosti hlášení a potom změnil bitevní 

plán. Proti rozptýleným anglickým pěšákům vyrazila 

americká jízda. Levou kolonu vedl plukovník Richard M. Johnson, pravou sám generál.  

Překvapení Britové kladli nepříteli malý odpor. Zprvu se jim podařilo zastřelit nebo poranit 

několik útočníků, ale pak byly jejich nepevné řady narušeny a uvedeny ve zmatek. Proctor, 

velící jízdě, stojící za pěchotou v záloze, údajně připravená zasáhnout v pravou chvíli na 

pravém místě, propadl naprosté panice. Obávaje se o svůj ţivot, vzdal předčasně bitvu. Vida 

potíţe svých předních oddílů, nepřispěchal jim na pomoc, jak bylo jeho povinností, nýbrţ dal 

se se svým štábem na potupný útěk, strhávaje s sebou všechny jízdní vojáky. Kdyţ tuto jasnou 

zradu spatřili příslušníci obětované infantérie, odmítli zachraňovat čest britské koruny, svým 

velitelem tak bezostyšně v prach pohozenou. Zahazovali zbraně a hromadně se vzdávali. 

Jejich kapitulací skončila první fáze bitvy, pro Američany nepříliš obtíţná. Pravá řeţ, i kdyţ 

ani ona nemůţe označena bitvou, se strhla, kdyţ Johnsonovi muţi udeřili na pozice Indiánů. 

Ti se drţeli velice dobře, však měli také vynikajícího velitele. 



Tekumseh stál v čele svých muţů. Spolu se svým bývalým švagrem Wasegoboahem a pár 

válečníky se dostal do prudké šarvátky s přední kolonou kentuckých jezdců. Jeho poslední 

okamţiky jsou ze dvou důvodů předmětem dodnes nekončících sporů. 

Za prvé: kromě generála a vůdce proamerických indiánských zvědů, šavanského míšence 

A. Shanea, kteří se s náčelníkem častěji vídali, neznal v celé Harrisonově armádě nikdo 

Tekumsehovou fyzickou podobu. 

Za druhé: jak bylo zmíněno, velký Šavan bojoval oblečen v nezdobeném oděvu a neměl na 

sobě ţádné z vyznamenání a řádů, které od Britů dostal. Ten, kdo ho usmrtil - i v tom není 

jasno - nemohl tedy z ničeho vypozorovat, ţe jeho obětí je slavný náčelník. 

Nezbývá nám neţ se spoléhat na neprůkazná svědectví náčelníkových nejbliţších 

spolubojovníků. Ta s některými odlišnostmi společně tvrdí, ţe Tekumseh na přijíţdějící 

Američany jednou nebo dvakrát vypálil a potom se vrhl s tomahavkem v ruce do nejprudší 

seče. Ač byl raněn zápolil neohroţeně s několika vojáky. Pak odkudsi přilétla kulka, náčelník 

padl dozadu přes vyvrácený strom a skonal. Jeho smrt byla signálem k všeobecnému ústupu. 

Ten nenastal ihned, nejméně půlhodinu se ještě bojovalo. Teprve dorazivší americké posily 

donutily Indiány vzdát bitvu. V noci se odváţní válečníci vrátili pro Tekumsehovo tělo. Bylo 

netknuto, nepočítámeli kulkou roztříštěnou lebku. Zdá se, ţe vojáci se vyřádili na mrtvole 

potawatomijského náčelníka, kterého mylně povaţovali za Tekumseha. 

"Den po bitvě prohlíţel generál Harrison ... tělo jakéhosi Indiána, o kterém se říkalo ţe je to 

Tekumseh. Tělo bylo tak opuchlé a zohavené, ţe se nedalo s jistotou rozhodnout zda to byl 

Tekumseh nebo Potawatomi, který s Tekumsehem často navštěvoval Harrisona ve Vincennes 

(z úřední zprávy o Tekumsehově smrti)." 

V nejrozšířenějším americkém podání je za Tekumsehova "vraha" označován plukovník 

R. M. Johnson (1780/81-1853). Plukovník se takovému výkladu skutečnosti bránil. Prohlásil, 

ţe v bitvě u řeky Thames v osobním souboji usmrtil kulkou z pistole nějakého Indiána, podle 

oblečení náčelníka, to ano, ale protoţe šavanského náčelníka osobně neznal, nemůţe 

s určitostí tvrdit, ţe se jednalo o Tekumseha. V roce 1840, kdy uţ byla o bitvě u Thames 

známa celá řada nových zjištění, Johnson prohlásil, ţe dnes je plně přesvědčen, ţe Indiánem, 

kterého v bitvě zabil, Tekumseh rozhodně nebyl. V roce 1836 však na tvrzení, ţe zbavil 

americké pohraničí nejhoršího Indiána, jaký kdy ţil, postavil svou úspěšnou kandidaturu na 

úřad viceprezidenta. 

 

Vyprávěj, Jani – Jana Š.  

 
Jste specializované pracoviště. Máte zde na oddělení nějaké zvláštní pomůcky?  

Tradovalo se, že máme olejové vany. Nikdy na popáleninách nebyly. Máme však vzdušná lůžka. Váží 
kolem 800 kg, je to masa keramického písku nebo skelného prachu, která se skládá z jednotlivých 
mikrosfér, které mají silikonový povrch a těmito mikrosférami prochází proud vzduchu, jehož teplotu 
si můžeme regulovat. Na něm je speciální prostěradlo a teprve na něm leží pacient. Pacient je jako by 
nadnášen a zároveň je ovíván nebo ofukován vzduchem, to i vysušuje a zabraňuje vstupu infekce. 
 

Zabýváte se kultivací štěpů, mohl byste nám popsat, co je to za metodu a jaké s ní máte 
výsledky?  
Kultivace kožních buněk se provádí už několik desítek let. U nás to bylo hlavně v 90. letech. Činnost je 
to velice nákladná, ale nijak výrazně se neuplatnila. Kultivované buňky jsou velice citlivé na 
přítomnost infekce a rozpouštějí se. Používali jsme ji a i dnes ji používáme na urychlené zhojení 
odběrových ploch, abychom mohli znovu plochu odebírat. Když má pacient popáleniny na 80% 
povrchu těla, tak samozřejmě těch ploch, ze kterých můžeme odebírat, je minimum. Tím, že 
aplikujeme na odebranou plochu tyto kultivované buňky, urychlíme hojení a znovu to můžeme 
odebrat. Měli jsme tu chlapce, který měl popáleniny na 80%, tomu jsme pětkrát odebírali vlasovou 
část hlavy. 



 
Proč se nemůže dál požívat prasečí kůže, když byla tak ideální? 

V roce 2002 byl Evropskou unií zákon o bioimplantátech, který to nezakazuje, ale vytváří takové 
podmínky pro výrobu xenotransplantátu, že cena mnohonásobně stoupla, je to doopravdy 
k nezaplacení. Má to svoje opodstatnění, naši badatelé zatím nedospěli, tak daleko, aby mohli 100% 
vyloučit, že nedojde k přenosu nějakého onemocnění z těch prasat na člověka.  
 

Jaká je hranice pro dospělého člověka a jaká pro dítě? Měli jste tu případ, kdy pacient 
překročil tuto hranici a přežil? 
Popáleniny se dělí podle rozsahu postižení, do 20% se jedná o zranění lehké, 20% až 40% o zranění 
těžké a nad 40% o zranění kritické. Je pro nás velmi s podivem, když nám nepřežije pacient do 40%, 
50%, potom to přežití bohužel klesá. Jsou ale případy, kdy nám pacient přežil s 80%, zatím máme 
pacienta, který přežil s 95%. 
 

Měli by se jizvy mazat indulonou, sádlem či gelem z aloe vera? 
Péče o jizvy začíná už tím, že se končetina polohuje, aby se vytvořily co nejpříznivější jizvy. Po 
vlastním zahojení se na jizvách provádějí tlakové masáže. Tlaková masáž – přiloží se prst na jizvu a 
tlačí se. Žádný pohyb! Pohybem dochází k tomu, že se jizva zužuje a roste, poněvadž se zpřetrhávají 
mikroskopické kapiláry (žilky), tvoří se tkáň a jizva se stává hypertrofickou. Takže tlaková masáž, před 
ní se používají různé krémy, masti nebo olejíčky. Jde o to zjistit, co na člověka působí nejlépe. Na 
největší procento pacientů zabírá 
Indulona. V posledních letech 
a v současnosti zkoušíme pštrosí 
sádlo. Použil jsem to u několika 
pacientů a působí to velmi 
příznivě. Účinkuje i gel z Aloe, ale 
ne na všechny. Skutečně je třeba 
najít, co na koho působí. 
 

Pacienti, kteří jsou mimo 
ohrožení života, jistě čeká 
plastická operace?  
Pacient, který má popáleniny 
třetího stupně a je mimo 
ohrožení života prochází výkony, 
kdy se odstraňuje mrtvá tkáň 
a nahrazuje se zdravou kožní tkání. To je také plastická operace, ale je nutné, protože my tu plochu 
musíme krýt. Následně po zahojení přichází v úvahu takzvaně rekonstrukční operace, kdy 
odstraňujeme kontrahojící jizvy, které brání v pohybu. To jsou takové ty následující rekonstrukční 
výkony. 
 

Pro pacienty to musí být nejen fyzicky, ale i velmi psychicky náročné. Máte zde k dispozici 
psychologa? 
Ano, máme vlastního klinického psychologa, který je tu již od r. 1980 samozřejmě ne ta jedna osoba. 
Snažíme se, aby tu byl permanentně přítomen náš vlastní klinický psycholog, který se stará o blaho 
a o lepší náladu a lepší vnímání toho postiženého člověka 
 

Jaký případ vám utkvěl v paměti? 
Pracuji tu 32 let a těch případů bylo mnoho, z některých pacientů se stali i mí přátelé, patří mezi ně 
i jeden reprezentant ledního hokeje. 
  



Kam sahá historie nemocnice na Královských Vinohradech, kdy zde byla otevřena Klinika 
popálenin? 
Vinohradská nemocnice byla slavnostně odevzdána veřejnosti dne 11. května 1902, kdy vlastně je 
oficiální začátek životopisu tohoto zdravotnického zařízení. Pražské popáleninové pracoviště má 
dlouhou historii, bohatou a je to zásluhou Prof. MUDr. Buriana. Staral se o popálené pacienty již za 
doby II. světové války, kdy léčil popálené vojáky. Pan profesor si uvědomil, že péči o takové pacienty 
je třeba centralizovat. V roce 1953 v bývalém Borůvkově sanatoriu otevřel první specializované 
pracoviště ve střední Evropě pro léčbu popálenin.  
 

Přednášíte medikům i veřejnosti, jste spoluautorem knihy Lékařská první pomoc, publikujete 
v časopisech, mluvíte o popáleninách v rozhlase a televizi, to jistě zabere mnoho času. Je práce 
i Vaším koníčkem? 
Kdyby mě to nebavilo, nezajímalo, tak bych to dělat nemohl. My co se staráme o popálené pacienty, 
tím žijeme. Máme ty pacienty v hlavě, i doma přemýšlím, jak se to bude vyvíjet, zda se mi ta kůže 
chytí. Není to koníček, je to, co mě zajímá. 

 
 Vaši kolegové, založili občanské sdružení „Bolí to“ na pomoc popáleným dětem. Mohl byste 

nám ho představit? 
Občanské sdružení „Bolí to“ založil MUDr. Zajíček, náš lékař, který se stará o dětské popálené 
pacienty. Má zásluha je pouze název. Je to organizace, která se velmi aktivně snaží pečovat o děti, ne 
o ty, které jsou v tu chvíli popálené a leží zde, ale o ty které jsou propuštěné, které jsou 
v rekonvalescenci, i po několika letech s nimi udržuje kontakt. Pořádá pro ně letní tábory u moře, 
v zimě s nimi jezdí na hory. Pořádá pro ně různé akce například hypoterapie.  Děti dokáží být velice 
zlé. Mají zdravé děti možnost setkat se s těmito dětmi? Neděje se to cíleně, neboť na to nejsou 
peníze, ale v místě pořádání akce, tam už ten kontakt mají. Snažíme se o integraci, ale neděje se to 
cíleně.  
 

Vyniká vaše oddělení něčím, co jiná specializovaná pracoviště nemají? 
Vynikáme hlavně tím, že jsme největší, v republice máme nejvíce lůžek a dvě jednotky intenzivní 
péče. Nedovolím si tvrdit, že něčím vynikáme, ale kdysi jsem slyšel, takové naše hodnocení ze 
zahraničí. V 90. letech, v době války v Jugoslávii, tam byl těžce popálený chlapec. Chorvatská strana 
se ho pokoušela dostat do USA. Z Ameriky, z jedné renomované kliniky jim odpověděli: „Proč chcete 
do Ameriky, proč ho nedáte do Prahy?“ Což mě velice potěšilo.  
 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci a též mnoho uzdravených pacientů. 

 

 

 

 

 

 

Zlaté české ručičky  



 

 

 

Zdravím, zdravíš, zdraví – Karel Č.  

 

BARVA moči rozhoduje o všem, maso patří do piva a pozor na zelený čaj! 

 

Dţusy, minerálky, nealkoholické nápoje, pivo, tonika, čaje, káva a další. To vše jsou druhy 

tekutin, se kterými se nesetkáváme jen v létě, ale po celý rok. Které nápoje bychom měli 

nejvíce preferovat? A kdy víme, ţe máme v sobě dostatek tekutin a naopak? 

Naše tělo je velká vodní továrna! 

Voda tvoří aţ 70% našeho těla 

a má vliv na téměř kaţdou funkci 

lidského organismu od regulace 

teploty, přes distribuci kyslíku do 

našich buněk, aţ poodvádzanie 

metabolického odpadu. Pokud 

bychom tělo průměrně těţkého 

muţe (cca80kg) vysušili a zbavili 

úplně vody, váţil by asi jen 20 kg. 

Pokud je tedy voda odpovědná za 

tak velké mnoţství vitálních 

funkcí v našem těle, je vhodné jí 

věnovat zvýšenou pozornost. 

Minimálně, dokud se z nácviku 

správného pitného reţimu nestane 

zautomatizování zvyk. 

 

Pokračování příště 

 



 

Zvířecí a rostlinná říše 

 

ŠESTÝ SMYSL  

 Současná věda nedokáţe vysvětlit, proč zvířata mají tyto zvláštní vlastnosti, ale pokusila se 

alespoň vyvodit pár moţností. 

Za prvé: zvířata jsou schopna cítit jemná chvění Země. Ale v některých oblastech jsou tato 

chvění vcelku běţná a proto by 

muselo docházet k falešným 

poplachům téměř pořád. 

Za druhé: před zemětřesením 

zpravidla unikají trhlinami v půdě 

plyny, takţe na tuhle situaci by 

museli reagovat přirozeně jen zvířata 

s dobrým čichem. Navíc při dolování, 

která způsobuje člověk, čímţ se do 

ovzduší někdy nějaký ten plyn 

dostane zvířata nereagují. 

Za třetí: odborníci uţ prokázali, ţe 

občas před zemětřesením dochází ke 

změnám elektrických polí a výbojů. To je celkem pravděpodobné. Zvířata mohou tyto změny 

pocítit. 

Vlny tsunami po sobě v Asii zanechaly desítky tisíc lidských mrtvol. Zvířata ale zřejmě 

nějakým zvláštním způsobem katastrofu tušila. V zatopených místech téměř zcela chyběla 

mrtvá těla ţivočichů. Mají zvířata pro katastrofy nějaký "šestý smysl? 

Kdyţ opadla voda v národním parku Jala na Srí Lance, zavládlo tu hrobové ticho. Největší 

přírodní rezervace na ostrově byla zcela zpustošena. Kdyţ do oblasti konečně dorazili 

záchranáři, našli mrtvoly zhruba 200 lidí, ale ţádnou zdechlinu zvířete. A to i přesto, ţe 

národní park je domovem krokodýlů, divokých prasat, vodních buvolů, opic, leopardů a asi 

200 slonů. 

Zdá se, ţe všichni tito ţivočichové před obrovskou vlnou, která se do parku vřítila do hloubi 

aţ tří kilometrů, chytře uprchli. "Nejsou tu ţádní mrtví sloni, dokonce ani mrtvý zajíc či 

králík," hlásil zástupce ředitele srílanského úřadu pro ţivotní prostředí H. D. Ratnajake. 

Později se ukázalo, ţe monstrózní vlna nehubila ve velkém měřítku ani městskou faunu. 

Masové putování ropuch 

Několik dní před zemětřesením se v provinci Sichuan objevily ve více městech zvláštní 

přírodní úkazy, které řada místních povaţovala za signál nadcházejícího zemětřesení. Čínské 

úřady úkazy označily za zcela běţné. 



Sichuanské regionální noviny „Hua Xi Du Shi Bao“ napsaly 10. května : „Desetitisíce ropuch 

vyskákalo na zem a hledá nový domov.“ A pokračuje: „Plocha, kterou zcela pokryly ropuchy, 

měří kolem 1,2 hektaru.“ Řeč byla o vesnici Tanmu u města Mianzhu v provinci Sichuan, 

přes kterou nepřeberné mnoţství ropuch putovalo několik dní. Město Mianzhu je vzdáleno 

pouhých 40 km od epicentra zemětřesení. V tomto městě zahynulo podle aktuálních informací 

státní zpravodajské agentury Xinhua několik tisíc lidí a minimálně 10 000 jich bylo zasypáno. 

V Mianzhu lezlo po ulicích přes 100 000 ropuch, mnoho z nich skončilo pod koly aut a na 

podráţkách chodců. Lidé na čínském venkově často povaţují podobné jevy za předzvěst 

neštěstí nebo katastrof. Zdejší úřady je však uklidňovaly, ţe se podle vědeckého hlediska 

jedná o běţné putování ropuch - nemá být ţádný důvod k obavám, putování nemá s přírodní 

katastrofou co dělat. Někteří odborníci povaţovali přesun obojţivelníků za dobrou věc a brali 

takové mnoţství ropuch za obraz zlepšujících se ekologických podmínek. Podobný úkaz se 

udál ve městě Taizhou v provinci Jiangsu 10. května - dva dny před zemětřesením. Na ulici se 

objevilo několik tisíc ropuch. Zde odborníci tvrdili, ţe je to důsledek tepla, nedostatku kyslíku 

v řece, a proto se ropuchy ve skupinách stěhují. 

Vtipy na všední den 

 

 

Z policejního spisu: 
"Viník nebyl nalezen, proto byl určen." 

 

Zpráva v novinách: V Pardubicích byl policista šestkrát střelen do 
hlavy. Naštěstí žádná kulka nezasáhla mozek. 

 

Před školou stojí značka: Pozor! Nepřejeďte děti.  
Pod ní dopsáno: Počkejte si na učitele! 

 

Říká kočka praseti: 
"Já znám tvůj osud, prase!" 
"Jo? Tys četla můj horoskop?" 
"Ne, kuchařku!" 

 

Přijde zákazník do baru a poručí si: "3x vodku a jedno deci sody." 
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky 
všechny naleje do té decové sklenice. 
Barman s údivem povídá: "Jeee, vy jste kouzelník?" 
Zákazník na to: "Ne, Česká Obchodní Inspekce..." 

 

Anonymní telefonát na linku bezpečí:  
"Dobrý den, přál bych si emigrovat, ale nemůžu." 
"A co vám v tom brání?" 
"Prezidentský slib!" 

 



 


