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Vítám Vás tentokrát opět u říjnového čísla. 
 
- proběhly motivační kurzy projektu Most do budoucnosti 
  (blíže o nich bude vyprávět jeden z účastníků Zdeněk S.) 
 
- V příštím čísle bude povídání o Paříži, kterou navštívili Zdeněk 
a Jitka 
 
- A kolik se na akci Týden obyčejného šílenství vydělalo? Bylo 
mi sděleno, že výdělek byl cca 50.000,- Kč. A bude to stačit na auto? 
To se brzy dozvíme. 
 
- 16.8.2010 bylo otevřeno středisko Fokusu v Českém Krumlově 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Výlet do Zlaté Koruny 
 
Na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích se nás sešlo osm. Do Koruny jsme jeli 40 
minut, pak jsme šli chvilku pěšky a hle, náš tábor. První den jsme se rozkoukávali a plánovali. 
Uvařili jsme čaj a povídali jsme si. Odpoledne kolem 16 hodiny, přijely paní Kuviková 
s Katarínou na kolech. Pak jsme si opekli buřty a chleba, k tomu jsme si dali hořčici nebo 
kečup, moc nám to chutnalo. Obě cyklistky odjely kolem 18 hodiny zpět domů, zatímco my 
jsme si užívali nádherný letní večer. 

 
Probudili jsme se do slunečného rána, obloha byla bez 
mráčků. Po rozkoukání a po snídani, jsme si za chvíli 
dali k obědu guláš, který jsme upekli v troubě. Pak jsme 
vyrazili vlakem do Českého Krumlova.. V Českém 
Krumlově jsme se byli podívat na medvědy, poté jsme 
šli do zámecké zahrady a zde jsme se zastavili u fontány. 
Došli jsme k otáčivému hledišti a k jezírku  s lekníny. 
Při zpáteční cestě na nádraží jsme vyšli veliký kopec a  
občerstvili jsme se v místní restauraci. Opět jsme se 

vraceli do Zlaté Koruny, kde jsme připravili špízy ze špekáčků a zeleniny. Rozdělali jsme 
oheň, u kterého jsme seděli až do půl dvanácté. Šli jsme spát, dopoledne se vracíme do 
Českých Budějovic. 
 
Zlatá Koruna 
 
Ó, ty Zlatá Koruno, 
kraji zaslíbený, 
u tebe cítí se člověk v bezpečí. 
Je tu klidno, 
jen větřík ševelí, 
když pohrává si s listím stromů 
tu ptáček zapěje 
pro dobrou naší náladu. 
Sluníčko se ukáže, 
Naše tváře zahřeje 
A proto vivat tobě, 
Zlatá Koruno,  
vivat tvé kráse, 
tvé čistotě. 
 
Během prázdnin a začátku zaří proběhli tyto akce: 
 
Sportovní hry – 13.7. 
Výstava – 15.7. 
Cyklovýlet – 20.7. 
Kratochvíle – 21.7. 



Návštěva hvězdárny – 22.7. 
Kolem Světa za 2 hodiny - 11.8. 
Výstava keramické školy v Bechyni – 18.8. 
 
My se však budeme věnovat hlavně akci Týden obyčejného šílenství (kterou podpořila 
Nadace Divoké husy zdvojením výtěžku z prodeje. Finance budou použity na nové vozidlo, 
aby se mohlo za klienty, kteří na tom nejsou tak dobře) a  to po dnech: 
 
Pondělí 20.9.- zapsala Miroslava P. 
 

Tento den se sešli ze všech koutů i nekoutů Českých 
Budějovic i blízkého okolí pracovníci i  
klienti o. s. Fokus, aby zahájili kulturní i obchodní akci 
v Domu u Beránka. Ukázali jsme  
svou šikovnost a 
vystavovali jsme i 
prodávali výrobky 
z vitráže, malování, šití, 
pletení košíčků 

Navštívila nás v rámci výtvarné výchovy třída ZŠ, která 
si vyzkoušela výrobu šperků technikou Tiffany, někteří 
žáci se pokoušeli vyrobit košík z papíru. Ten den jsme 
pohostili návštěvníky vlastnoručně uvařenou 
bramboračkou a též jsme upekli v peci koláč.  
Souběžně s naší akcí ukázali pekaři z Lenory výrobu 
chleba. V podvečer byla zahájena výstava „ Brouk 
v hlavě“ a vyhlášení vítězů soutěže. 
Pondělního dění se zúčastnily  pracovnice: Zdeňka, 
Věrka, Zuzka, Katarína, Kateřina, Andrea, (absenci měl 
Tatík Tom), z klientů pak Dana, Jitka a Zdeněk S, Agáta, 
Kamila, Slávka P. 
 
Úterý 21.9. – Kateřina M. 

 
Pozornost kolemjdoucích přilákala též divadelní 
představení a sice Jarmareční pimprlová komedie Pavla 
Brožky – Pivo, Kráska a zvíře v podání Divadelního 
souboru J. K. Tyl České Budějovice, Divadlo Kvelb a 
Divadelní dílna v SUDu pod vedením paní  Lenky 
Krčkové pod názvem Sešit s čínskou holčičkou.  
 
 
 

 
Středa 22.9 – Marie H. 
Pro pohoštění návštěvníků jsme smažili palačinky, jak 
sladké, tak slané. Následovalo zpívání sboru menších 
dětí. Další kulturní akce byla pohádka divadelní kráska 
a zvíře, hlavně pro malé děti. Bylo to, tak skutečné, že 
se děti bály zvířete a plakaly. Další zajímavá akce byla 



od divadla Kvelb, kteří byli  velice zajímaví a originální. Zakončení středy bylo představení 
s bubny, při kterém nám tuhla krev v žilách. 
 
 
Čtvrtek 23.9. – zapsal Karel Č. 

 
Ve čtvrtek jsme u Beránka měli den duševního 
zdraví a od 10 hod jsme dělali palačinky se sýrem, 
s olivami a salámem, pak jsme dělali nasladko 
s tvarohem skořicí nebo čokoládou s topingem, a 
s marmeládou višňovou a meruňkovou, byl o ně 
velký zájem. Pekl se jablečný koláč a vařil se boršč 
a pekl se domácí chleba. Dělali se vitráže a kdo 
chtěl mohl si je udělat nebo koupit hotové. Velký 
ohlas u přítomných posluchačů sklidila přednáška 
MUDr. Lukáše Krejčů na téma Psychóza známá 
neznámá aneb Jak se mohu zbláznit?, která 

vyústila v otevřenou diskusi na dané téma.   
 
Pátek 24.9. –Kateřina M. 
 
Proběhlo i fotografování nejzběsilejšího výrazu a 
kuchtění nejchutnějšího Myšmaše. Také byla 
možnost shlédnout promítání norského snímku 
Ellling o životě, myšlení a jednání lidí s duševní 
nemocí. V závěru týdne proběhla dražba fotek a 
obrazů z výstavy Brouk v hlavě. V průběhu 
celého týdne se návštěvníci mohli seznámit s 
výrobky Sociálně terapeutické dílny Ateliéru 
Kočka a zároveň si vyrobit vlastní šperk nebo si 
vyzkoušet pletení košíku z papíru. Prohlédnout si 
mohli výstavu soutěžních prací Brouk v hlavě. 
Klienti a pracovníci o. s. Fokus České Budějovice po celý týden také připravovali občerstvení 
- pekly se domácí koláče, palačinky, vařila se bramboračka a boršč.  Odhadem navštívilo 
v rámci Týdne obyčejného šílenství Dům u Beránka přibližně 800 lidí.  
 
Celkovou atmosféru pro nás shrnula jedna z návštěvnic dnů Duševního zdraví paní Jiřina B. 
 
Týden duševního zdraví neboli Týden obyčejného šílenství v Českých Budějovicích v domě 
U Beránka jsem navštívila dvakrát. V pondělí jsem od srdce zatleskala vítězům soutěže Brouk 
v hlavě a prohlédla si prostranství, kde se akce konala - pár stánků s tvořivou činností a stoly s 
dobrotami - chlebem, sýrem, medem.. 
Ve středu jsem shlédla Krásku a zvíře a pak jsem si užila půl hodinky s africkými rytmy a 
ochutnala báječnou palačinku se šunkou a sýrem. 
Při obou mých návštěvách ve dvoře U Beránka jsem se cítila příjemně. Nepotkala jsem zde 
nikoho, kdo by měl být vyloučen ze společnosti, nikoho, koho bych se měla bát.. A tím, 
myslím, akce splnila svůj účel  
Přeji hodně úspěchů s dalšími takovými akcemi. Díky za činnost Fokusu, protože vím, že i 
lidé s duševním onemocněním chtějí žít normální život se všemi jeho radostmi i starostmi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk S. 
 
 V současné době probíhá projekt Most do budoucnosti, který je realizován Fokusem Písek a 
probíhá  ve Čtyřech Dvorech v Branišovské ulici. Projekt je rozdělen do čtyř částí. První část 
nazvaná bilančni diagnostika probíhala pod vedením Phdr. Kolářové, která nám zadala test 
barev. Test byl s každým individuálně rozebírán, poté bylo každému z nás doporučeno 
zaměstnání dle mínění paní psycholožky a bylo nám řečeno, že to pro nás není závazné. Ti 
kteří absolvovali tuto část kursu, získali osvědčení o absolvování bilanční diagnostiky. Potom 
probíhal motivační kurs pod vedením Mgr. Milady Kazdové.  
Zde jsme probírali nedostatky mluveného projevu, typy temperamentu, jak se připravit na 
komisi výběrového řízení, jaké zvolit oblečení, obuv, jak sestylizovat motivační dopis, jak 
sestavit životopis, jak oslovit zaměstnavatele. Nyní probíhá počítačový kurs, který vede také 
Mgr. Milada Kazdová. Zde se klienti učí, jak zvládat Word, Excel, jak pracovat s internetem. 



Poslední závěrečnou částí budou rekvalifikační kursy, které  začnou probíhat začátkem 
listopadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střídající se autoři rubriky Jitka S. a Jana Š. 
 
Ještě jednou découpage, tentokrát skla 
 
Připravíme si: 
-  čirý skleněný talíř 
-  ocet nebo jar 
-  papírovou kuchyňskou utěrku 
-  technický benzín 
-  découpage papír (je dost drahý a ne vždy k sehnání) v pohodě nahradí kvalitnější 

balicí papír  
-  vlažnou vodu 
-  bílou akrylovou barvu 
-  barvu, barvy, které použijete na zdobení 
-  lepidlo 
-  lak 
-  proužek kuchyňské houbičky a kolíček na prádlo (nůžkami odstřihněte proužek asi 1 – 

1,5 cm) 
 
Postup: na papírový ubrousek nalijeme trochu octa a očistíme – odmastíme jim talíř, pokud 
tam zůstanou stopy po cenovkách, použijte technický benzín. Talíř odložte na stůl spodní 
stranou vzhůru. Vystřihněte motiv z papíru a vložte ho max. na minutu do vody, vyndejte a 
osušte. Motiv po lícové straně potřete lepidlem a opatrně přilepte na talíř. Následně začněte 
opatrně vytírat lepidlo od středu talíře, až po něm nebude stopy, pak nechte lepidlo zaschnout. 
Poté pomocí štětce a běloby naneste na motiv barvu, tím dáte vyniknout motivu, kterým jste 
ozdobili talíř. Po zaschnutí barvy očistěte znovu talíř od zbytku lepidla, barvy a nyní zapojte 
svou fantazii. Nyní budete střídat barvu s lepidlem, takhle to provedete 2x, pokaždé necháte, 
zaschnout a nakonec přetřete 2x lakem Můžete ho nazdobit jednou barvou nebo máte možnost 
zdobit tupováním.  
Tupování: ustřihli jste si proužek z houbičky na nádobí, ohněte ji, scvakněte kolíčkem, aby se 
vám s ní lépe pracovalo. Houbičku otřete o rantl mističky, tak bude obsahovat potřebné 
množství barvy. Rukou budete dělat pohyby, jako byste razítkovali. Necháte zaschnout a 
opatrně nanášíte barvu, abyste si štětcem nesmázli předchozí. Dále pokračujete stejně, jak už 
je uvedeno výše. 
 
U skla ještě zůstaneme. Slyšeli jste již o Window colours a o slupovacích barvách? Líbilo by 
se vám si vyzdobit okna různými motivy. Máme čtyři roční období, co takhle mít čtyřikrát do 
roka jiná okna? Jiná, zajímavější, aby se za nimi z venku lidé otočili. Poradím vám, jak na to. 
 
 



Připravíme si: 
-  Window folii 
-  Barvy Window colours (Slupovací barvy, kontury) 
-  Předlohu 
-  nůžky 
Pokud máte fantazii, nepotřebujete předlohu 
Vše dostanete koupit v papírnictví nebo ve specializované prodejně 
 
Postup: 
Na připravenou předlohu položíte folii a začnete nanášet konturu (bílá, černá, stříbrná, zlatá) 
až si předkreslíte celý obrázek, necháte konturu zaschnout. Dotahujte konturu pečlivě do 
všech rohů, to proto až budete vybarvovat, aby se vám barva nerozlila jinam, než kam patří! 
Po vybarvení obrázek nechte opět uschnout. Poté opatrně kresbu strhněte z folie a přilepte na 
sklo. 
 
Tip: 
-  Můžete, tak zdobit nejen okenní tabule, ale i dlaždice v koupelně či obkladačky v 

kuchyni  
 
 
 

 

 
 
Odpověď z minula:  
 
1) Kdy dosloužila koněspřežka? 
Počátkem sedmdesátých let 19. století 
2) V které době a kdo upravil celý ostrov mezi dvěma rameny Vltavy na velké 
sportoviště? 
0V prvním desetiletí dvacátého století jej upravil Sokol 
3) Co bylo založeno v roce 1948? 
Roku 1948 zde byl založen Pedagogický institut, dnešní Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity 
4) Kolik členů má městské zastupitelstvo? 
má v současnosti 45 členů 
 
Počátkem sedmdesátých let 19. století definitivně dosloužila koněspřežka, jíž nahradila 
výstavba tratí parní železnice do Plzně, Prahy a Vídně mezi lety 1868 -1874. Město se stalo 
důležitým železničním uzlem a střediskem obchodu mezi rakouskými a českými 
zeměmi.  Českobudějovická společnost se v této době začala stále výrazněji dělit na českou a 
německou, vznikaly národnostně odlišené spolky, školy a v neposlední řadě průmyslové 
podniky. Ve městě působila celá řada uměleckých osobností české, německé, ale také 
židovské národnosti. 
Dvacáté století přineslo od prvních desetiletí dalekosáhlé změny ve všech oblastech života 
města. Například v době, kdy produkce průkopníků letectví dosud představovaly senzační 
podívanou, věnovalo se tělovýchovným aktivitám již takové množství českobudějovických 



obyvatel, že Sokol upravil dokonce celý ostrov mezi dvěma rameny Vltavy na velké 
sportoviště. Město se rozrůstalo a díky tomu také dnes najdeme nemálo příkladů moderní 
architektury 20. a 30. let; za některými z těchto staveb stojí jména předních českých 
architektů. 
České Budějovice vyrostly ve skutečnou hospodářskou i kulturní metropoli jižních Čech a v 
roce 1949 se staly sídlem nově utvořeného Českobudějovického kraje. Roku 1948 zde byl 
založen Pedagogický institut, dnešní Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Od 
padesátých let zaznamenalo město značný územní a populační rozvoj, počet obyvatel se 
zdvojnásobil a v současné době se pohybuje těsně pod stotisícovou hranicí. V roce 1991 za 
spoluúčasti ústavů Akademie věd ČR vznikla Jihočeská univerzita s několika fakultami. 
České Budějovice byly prohlášeny statutárním městem v čele s primátorem a staly se sídlem 
nově ustaveného Jihočeského kraje. 
 
Dějiny města Českých Budějovic 1989-2005 
Hluboké společenské a hospodářské změny, které nastaly po roce 1989 se promítly v řadě 
oblastí přirozeně také do života města Českých Budějovic a všech jeho obyvatel. 
Z hlediska systému státní správy a samosprávy došlo k zániku zdejších národních výborů – 
městského, okresního a krajského. Výkonný orgán státní správy na úrovni okresu se začal 
nazývat opět jako před rokem 1938 okresní úřad, nejvyšší úřad reprezentující a 
zastupující  město České Budějovice obdržel podle zákona úřední název Úřad města Českých 
Budějovic, později v souvislosti se změnou legislativy Magistrát města Českých Budějovic. 
Naše město se zároveň vzhledem k počtu obyvatel stalo jedním ze statutárních měst České 
republiky v čele s primátorem. Kraj jako správní jednotka v roce 1990 zanikl, systém krajské 
správy zůstal zachován pouze v soudnictví. K obnovení Jihočeského kraje a jeho krajského 
úřadu došlo znovu až po deseti letech od jeho posledního zrušení. Území města zůstalo 
zachováno přibližně stejné jako v osmdesátých letech 20. století, pouze se osamostatnila 
nedaleká osada Dobrá Voda, proslulé výletní a poutní místo. Na počátku 21. století se 
představitelé města neúspěšně snažili z důvodu úbytku obyvatel připojit některé sousední 
samostatné obce jako Borek, Hrdějovice či dokonce vzdálenější Hlubokou nad Vltavou. 
Uvažuje se také o zřízení městských obvodů. V letech 1990, 1994, 1998, 2000 (mimořádné) a 
2002 se uskutečnily komunální, dříve tzv. obecní, volby do městského zastupitelstva, které 
má v současnosti 45 členů. V roce 2002 se konaly také první volby do zdejšího krajského 
zastupitelstva. 
Ve městě České Budějovice došlo rovněž k řadě majetkových přesunů. Řada domů byla v 
rámci restitučního řízení navrácena původním majitelům, město prodalo také část svého 
bytového fondu soukromým vlastníkům. České Budějovice získaly do svého majetku znovu 
své lesy, rybníky a polnosti, z nichž se obnovil městský velkostatek přibližně ve svém 
původním rozsahu. V Českých Budějovicích se částečně brzy po listopadu 1989 navrátilo 
historické pojmenování ulic a náměstí, zmizely některé pomníky a nové vznikly (například 
pomník loďmistra Vojtěcha Lanny, biskupa Jana Valeriána Jirsíka). 
Do města vstoupila moderní architektura jak v podobě nově vzniklých staveb, tak v podobě 
přestaveb stávajících objektů. Jmenujme např. Dlouhý most, budovu ČSOB, Jihočeské 
plynárenské, administrativní a předváděcí centrum Budějovického Budvaru a další. 
V souvislosti s novými poměry bylo opraveno velké množství domů a budov ve městě včetně 
významných kulturních památek jako například Rabenštejnské věže, Železné panny, radnice, 
historická nádražní budova ad. Bohužel bylo provedeno i několik demolicí památkových 
objektů anebo jejich necitlivých, avšak zásadních a nezvratných stavebních úprav. Týká se to 
především městských předměstí. Na území historického středu města archeologové provedli i 
několik významných průzkumů, které pomohly doplnit historii města o nové poznatky. Zde 
vyvíjí významnou a záslužnou aktivitu Jihočeské muzeum. 



V sociální sféře začala nově vyvíjet činnost městská a diecézní katolická charita, centrum 
Arpida, vznikl azylový dům. Byly zřízeny i nové školy, především na úrovni středního a 
vyššího školství jako například Biskupské gymnázium, Česko-anglické gymnázium anebo 
České reálné gymnázium. Přibyly i nové soukromé školy, zejména v oblasti cestovního ruchu. 
Město se stalo také sídlem Jihočeské univerzity. Jejím základem se staly již existující 
pedagogická a zemědělská fakulta. Na druhé straně v poslední době byly některé mateřské a 
základní školy uzavřeny pro nedostatek dětí. 
Došlo rovněž k oživení spolkové činnosti, byly obnoveny anebo nově založeny různé spolky a 
organizace. Německé kulturní středisko sice brzy zaniklo, ale Britská rada vyvíjí činnost i 
nadále. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie začalo ve městě fungovat 
Evropské informační centrum. Již dříve byl otevřen rakouský konzulát. Město samo také 
rozvinulo svou spolupráci se zahraničím. Jednak se obnovilo tradiční a dlouholeté partnerství 
s hornorakouským Lincem a bavorským Pasovem, nadále město spolupracuje i s durynským 
Suhlem a běloruským Homelem (rusky Gomelem). Nové vztahy vybudovalo s bretaňským 
Lorientem, nizozemským Almere a slovenskou Nitrou. Město usiluje i o navázání užších 
kontaktů se srovnatelně velkými městy v Polsku, Maďarsku a Itálii. 
V devadesátých letech 20. století vzniklo několik malých soukromých divadel, s řadou 
finančních potíží se potýká tradiční Jihočeské divadlo. Ve městě zanikly některá kina (Jas, 
Vesmír, Mír), jiná byla nově vybudována (CineStar). Činnost začaly vyvíjet také soukromá 
rádia – Radio Faktor – a regionální televize – Gimi. Město začalo od poloviny devadesátých 
let 20. století organizovat v létě několikadenní slavnosti města s doprovodnými kulturními 
akcemi a hudební slavnosti Emy Destinnové. V areálu výstaviště se stále koná populární 
veletrh Země živitelka, dále je prostor využíván i k veletrhu Hobby či pivním slavnostem. 
Město výrazně přispívá na sportovní činnost. Značným nákladem byl opraven zimní stadión 
(dnes Budvar aréna), plovárna, byla vybudována nová hřiště, přízni města i soukromých firem 
se těší zdejší hokejisté a fotbalisté. 
 
Výrazně se zvedl cestovní ruch, především v období po změně režimu. S tím souvisel rozvoj 
ubytovacích zařízení a zvýšení počtu restauračních zařízení. V Českých Budějovicích 
především dominují návštěvníci z německy mluvících zemí a Nizozemského království. Pro 
snazší dopravu po městě se vytvořily nové cyklostezky vedoucí jižním a severním směrem. 
Podařilo se také otevřít silniční obchvat města, odlehčit dopravu u nádraží, postavit nový 
Dlouhý most spojující starší části města se sídlišti ve Čtyřech Dvorech. 
Na území města podobně jako v jiných místech České republiky byla založena celá řada 
nových bank, obchodních společností a podniků. Pro město a jeho obyvatele je z řady ohledů 
(podpora aktivit, zaměstnanost) klíčovým podnikem pivovar Budvar. Z dalších významných 
podniků v Českých Budějovicích jmenujme alespoň Koh-i-noor Hardtmuth, Bosch, Gamex, 
Jihočeské mlékárny, Pozemní stavby, Samson aj. 
Přibylo  velké množství nákupních center jako např. obchodní domy Makro, Globus, 
Kaufland, Interspar, Terno, OBI, Baumax, Roller, IGY. 
Celkovému rozvoji města značně uškodily ničivé povodně v srpnu 2002. Došlo k poškození 
řady veřejných budov ve městě, komunikací, ze stejného důvodu přerušila činnost slavná 
restaurace Masné krámy. Poškozena byla velká část soukromých domů, zejména na okraji 
města. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tentokrát si budeme vyprávět o ateliéru Kočka. Ateliér Kočka je jedna z aktivit sdružení 
Fokus – v atelieru se vyrábí pomocí Tiffany techniky z kousků barevných skel různé zajímavé 
věci  - např. šperky, motýli, zapichovátka, závěsné věci,… 
 
A co Tiffany technika, že jste ji nezkusili, nevadí. Předem musí být nápad – nakreslený na 
papíře a to dvakrát, jednou jako vzor a podle druhého se na sklo budou předkreslovat 
jednotlivé kousky. 
 
Potom se sklo rozřízne pomocí diamantového řezáku , obrousí, polepí pomocí měděné pásky, 
páska se potře olejem, pomocí speciální pájky se nanese cín a nakonec se nanese antioxydant.   
 Že Vám to přijde jako nic, to je dobře v tom případě jste v Kočce vítáni. J.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://pohyb-sport.abecedazdravi.cz/10-vymluv-ktere-vam-brani-zacit-jezdit-na-kole 
 
10 výmluv, které vám brání začít jezdit na kole 
Podle průzkumu společnosti Unilever je cyklistika vůbec nejoblíbenějším druhem zlepšování 
fyzické kondice v Čechách. Ve věku 35 – 44 let uvádí celých 66 % respondentů průzkumu 
cyklistiku jako oblíbený druh pohybu. Že vy k nim nepatříte, i když byste rádi, ale máte jasný 
důvod, proč to nejde? Třeba je to jen výmluva, kterou vám pomůžeme vyvrátit.  
1) Je to nebezpečné, může mě srazit auto.  
Autům se na svých cyklovyjížďkách stěží vyhnete a v loňském roce zahynulo na českých 
silnicích 103 cyklistů, ale je to důvod k tomu, abyste vůbec nejezdili na kole? Dbejte o 
bezpečnost a vyhýbejte se frekventovaným silnicím, vedle kterých vždy existují souběžné 
vedlejší cesty, kde se budete cítit bezpečně. Udržujte své kolo v dobrém technickém stavu, 
používejte cyklistickou přilbu, noste dobře viditelné oblečení, jezděte obezřetně. 
2) Jezdit na kole po městě je nesmysl. 
V mnoha městech u nás a zejména ve světě je kolo používáno jako běžný dopravní prostředek 
pro cesty do práce, školy, na nákupy, na úřady a kamkoli jinam. Máte-li pocit, že ve vašem 



městě to nejde, zkuste alespoň jednou vyjet a uvidíte. Buď budete příjemně překvapeni nebo 
narazíte na překážky, se kterými lze bojovat třeba tak, že napíšete svému zastupiteli. Kola do 
města prostě patří, jde jen o to, jak jim města vychází vstříc. Letos probíhá první ročník 
celostátní soutěže Unilever Sprinter roku. „Cílem soutěže je podpořit města, která rozvíjejí 
možnosti aktivního trávení volného času na kole a zvyšují bezpečnost tohoto způsobu 
dopravy,“ říká Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu a člen hodnotící komise. 
3) Nechci dýchat znečištěný vzduch u silnic a mít bolavé klouby.  
Jízda na kole je stejně prospěšný a zdravý sport jako plavání. Máte obavy, že se přitom 
nadýcháte znečištěného vzduchu a chytnete revma? Pak vás asi překvapí výsledek 
několikerých studií, které prokázaly, že jízda podél frekventované silnice na kole je zdravější 
než v autě. Řidiči v autech totiž dýchají vzduch mnohem více znečištěný než cyklisté venku. 
Bolavým kloubům předejdete, když budete dbát na správné oblečení a ruce a nohy udržovat v 
teple.  
4) Určitě se zraním. 
To ve většině případů záleží na vás. Když jedete rychle, v obtížném terénu a tělo máte zcela 
nechráněno, pak úraz na sebe opravdu nemusí nechat dlouho čekat. Viníkem je většinou 
nepřizpůsobení rychlosti jízdy povaze terénu a nepoužití ochranných doplňků, jako jsou přilba 
nebo chrániče. Jezděte obezřetně, rychlost přizpůsobte svým schopnostem, používejte 
ochranné doplňky a noste dobře viditelné oblečení. Zvažte úrazové pojištění. „To vás před 
úrazem neochrání, ale pomůže vám řešit složité situace, které úraz mnohdy přináší,“ 
konstatuje Václav Bálek z České pojišťovny.   
5) Do práce jezdit na kole nemůžu a jindy nemám čas. 
Představa, že na kole musíte být ušpinění, udýchaní a zapocení, patří spíše ke sportovní jízdě 
v terénu než ke kolu ve městě. Pokud je cesta do práce a z práce vaší jedinou šancí na 
projížďku, určitě vymyslíte, jak na to. Na většině pracovišť bývá sprcha, převléknout se ze 
sportovního do společenského můžete i na toaletě. Možná vám to zní jako moc velké scifi, ale 
dokud to nezkusíte, nepoznáte, jak je příjemné vyvětrat si po práci hlavu. 
6) Máme malé děti, s nimi stejně nikam  nedojedeme. 
Časy jednoduchého sedátka na horní rámové trubce jsou dávno minulé, pokrok se nezastavil 
ani v této oblasti. Dnes už na cyklovýlet můžete vyrazit i s malým miminem. Nejen pro ně je 
určen vozíček za kolo. Pro starší dítka máte na výběr z předních nebo zadních cyklosedaček. 
Z hlediska pediatrů, pohodlí dítěte a stability kola je nejvhodnější přívěsný vozík, který je 
však oproti sedačkám výrazně dražší. 
7) Na kolo a výbavu nemám peníze. 
Kolo vyžaduje menší či větší počáteční investici, provozní náklady jsou pak už minimální. 
Když se rozhodnete pro koupi kola, nezůstávejte na půli cesty a nekupte to nejlevnější, které 
potkáte. Tím byste si zadělali na nepohodlnou jízdu a možná i ohrozili zdraví. Je lepší si 
připlatit a pořídit kolo, které vám vydrží několik let a přinese více radosti než starostí, 
superlevná kola jsou zárukou potíží. To samé platí pro základní doplňky jakým je i přilba. 
„Vyberete-li si kolo, které splňuje vaše představy, a vaše peněženka se na něj momentálně 
necítí, můžete využít nákupu na splátky,“ dává inspiraci Olga Mužíková z Home Creditu. 
8) K výletu na kole patří pivo, za což ale hrozí vysoká pokuta.  
Cyklistům, kteří požili alkohol, hrozí úplně stejné pokuty jako podnapilým řidičům, tedy do 
jednoho promile v krvi 10 až 20 tisíc korun. Cyklisté ale na rozdíl od řidičů nepřijdou o 
řidičský průkaz, nedostanou trestné body ani zákaz jízdy na kole. Mnozí proto vysokou 
pokutu riskují. Nechcete-li podobný risk podstoupit a přesto si výlet na kole neumíte 
představit bez pivních přestávek, dejte si nealkoholické pivo. Pivovary vám vychází vstříc a 
zřizují své pivní cyklostezky. Například v atraktivních lokalitách severní Moravy najdete 
několik cyklotras Radegast CykloTrack, které lemují restaurace a hospůdky, kde se můžete 
občerstvit nealkoholickým pivem Birell.  



9) Počasí 
Déšť, vítr, zima nebo naopak sluneční výheň – komu by se v tom chtělo jezdit na kole? 
Budete se divit, ale zkušení a nadšení cyklisté vyjíždějí téměř za každého počasí, odradí je 
snad jenom čerstvě napadaný sníh. Jak to? Umí se správně obléknout do každého počasí. 
Nové technologie pronikly i do této sféry a tak máte na výběr spodní i vrchní oblečení z 
moderních materiálů, které zajistí dostatečnou propustnost potu, zabraňují vnikání vody, větru 
a chladu zvenčí, zároveň jsou lehké a pohodlné. 
10)  Při první příležitosti mi kolo ukradnou. 
Pokud tu příležitost vytvoříte, pak máte jistě pravdu. Každý rok je v České republice 
ukradeno (a hlášeno policii) přibližně pět a půl tisíce jízdních kol. Přemýšlejte, jak a k čemu 
kolo zamknete. Práci zlodějům nejvíce ztížíte, když kolo zamknete kvalitním zámkem přes 
rám a přední kolo k pevně zabudovaným předmětům jako jsou sloup, strom nebo lavička. 
Budete-li mít přesto smůlu, se svým ukradeným kolem už se nejspíš nesetkáte. Finanční 
kompenzace se ale dočkáte od pojišťovny, máte-li sjednané pojištění domácnosti. „Drahé kolo 
si můžete připojistit i na vyšší částky nebo si sjednat pojištění zcela individuální,“ doplňuje 
Olga Kobilková z České pojišťovny. 
 
 
 
 

 

 
 Mohla byste se našim čtenářům představit, kdo jste a co děláte? 

 
Jsem lékařka na psychiatrickém oddělení v Českých Budějovicích. 
Jmenuji se Lenka Fiedlerová. 
Jsem psychiatrička. 
 
 
Tento časopis se samozřejmě čtou nejvíce psychicky onemocní, proto bych navodila takovou 

situaci - nikdy předtím mi nic nebylo, už delší dobu špatně spím, nervozita střídá deprese, kam 

bych měla jít – k psychologovi nebo k psychiatrovi nebo počkat až to přejde. 

 
Záleží na tom, zda byl už navázán předchozí kontakt s oborem psychiatrie. Pokud ne, tak zajít 
k praktickému lékaři, který vás odešle na specializované pracoviště. Psychiatr by měl  
Posoudit, zda se jedná např. o běžný smutek (rámci nějaké zátěže) nebo zda se jedná už 
o depresi. 
 
A teď další dotaz - jsem nemocná již několik let. Jaký je výhled na uzdravení       v případě 

schizofrenie? 

 
Schizofrenie je závažné psychické a chronické onemocnění, které začíná mezi 20-30 rokem 
věku. Po první atace zákeží na spolupráci pacienta včasnosti léčby. Člověk se schizofrenií 
může vést plnohodnotný život, pokud užívá pravidelně léky a chodí na kontroly. 
        



Ti co jsou skutečně nemocní, jsou jen špičkou ledovce, že daleko více lidí si to prostě ještě 

nezjistilo, nebo si to nepřipouští. Co vy na to? 

 
Nemyslím si, že léčení pacienti jsou jen špičkou ledovce, díky osvětě důvěra v obor 
psychiatrie stoupá a lidé léčbě více věří. Ačkoliv jisté stigma ve společnosti stále přetrvává. 
 
Duševní hygiena je důležitá pro každého člověka? I pro zdravého? 

 
Duševní hygiena je důležitá u zdravého člověka, u duševně nemocných lidí je samozřejmě 
mnohem důležitější dodržování správného denního biorytmu, tzn. Dostatečně dlouhý a 
kvalitní spánek a vyvarovat  se konzumace alkoholu, drog, dbát na přiměřenou životosprávu a 
vytváření kvalitních interpersonálních vztahů. 
  
Děkujeme Vám za rozhovor. 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Než se opravdu rozednilo, měl už vnadidla ve vodě a dal se unášet proudem. Jedenu návnadu 
spustil do hloubky čtyřiceti sáhů. Druhou do 75 a třetí a čtvrtá se vznášela v modré vodě 
v hloubce sto a stodvacetipěti sáhů. Všechny ryby, které pužil jako vnadidla, visely hlavou 
dolů, provlečeny dříkem háku a pevně svázány a sešity. Chlapec mu dal dva čerstvé malé 
tuňáky anebo albakory, kteří visely na dvou nejhlubších šňůrách jako olovnice na dvou 
ostatních měl dva kraťasy, jednoho modrého a druhého zlatavého. Teď stařec pozoroval přes 
pažení loďky, jak se tři klacky noří do vody zlehka vesloval, aby udržel šňůry svisle napjaté a 
v patřičných hloubkách. 
 
V minulém čísle byla ukázka z knížky: T. H. Block Mayday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Čím se zabývá astronomie? 
2) Co znamená slovo filosofie? 
3) Kdo založil islám? 
4) Kdo napsal rozhovory s T.G. M. 
5) Kdo napsal novelu stařec a moře? 
6) Zakladatel dadaismu byl……… 
7) Z čeho pochází slovo dadaismus? 
8) Kdo byli tzv. prokletí básníci? 
9) Co znamená slovo polis? 
10)  Co to je koloseum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
To je doba!“ Ten nákup trvá mému pánovi, dnes nějak dlouho. Už nevím, zda mám stát, sedět 
či ležet, nejraději bych se za ním rozběhla do krámu.“ 
Pomaličku se blížila tma a páníček nikde. Byla jsem stále uvázaná za kmen stromu, před 
obchodem, ale právě teď jsem se rozhodla, že to změním. Sebrala jsem všechnu odvahu a 
vrhla se do záchrany svého života. Nejen odvahu, ale především jsem sebrala v sobě veškerou 
sílu a porvala jsem se, se stromem za který jsem byla uvázaná. „Konečně volná!“ oddychla 
jsem si. Au, co mě to tak bolí?“ posadila jsem se a šáhla si tlapkou na krk. „To je krev. Mám 
ho krvavý, ale jsem volná, volná a to je báječné!“  
 Vydala jsem se hledat nějakou baštu a místo ke spánku. Tlapky jsem již měla celé 
odřené a k jídlu jsem nic nešla. Bloudila jsem městem, hledala jsem místečko na přenocování, 
ale marně. Přišla noc a já si začínala myslet, že umřu. Ptala jsem se sama sebe „Co jsem 
udělala špatně? Proč mě páníček opustil?  Proč se takhle zachoval?“ Radost, se kterou jsem 
ho pokaždé vítala, když přišel domů, se nedá ani slovy popsat, vždy jsem ho pořádně olízla. 
Minula noc a bylo tu ráno. Nevyspalá jsem opět bloudila ulicemi. Žaludek již hlasitě žadonil o 
příděl jídla, ale já mu nemohla nic nabídnout, poněvadž jsem nic nenašla. Kdysi, ještě v domě 
pána jsem slyšela, že existuje útulek pro opuštěné psy, kde by se o mě postarali, ale nevěděla 

jsem, kde ho mám hledat. 

Znovu jsem chodila městem a před sebou neměla žádný cíl.  

„Ty jsi krásná. Pojď, vezmi si.“ oslovila mě nějaká paní a dokonce mi nabídla mi kus 
chleba se sýrem.  Bála jsem se jí. Po hrozném zážitku z dnešního rána jsem přestala věřit 
lidem.  Ta zkušenost byla příliš čerstvá, než aby šlo zapomenout. Pokud jsem chtěla přežít, 
musela jsem se překonat. 

„Půjdeš se mnou, co?“ 

Dívala jsem se na ni rozpačitě a udělala krok do zadu. 

  „Neboj se mě. Co pak bych se s tebou rozdělila o svačinu, kdybych ti chtěla ublížit?“ 
sklonila se ke mně a poškrábala mě za uchem. 

Vzala mě k sobě domů. Dala mi najíst, dostala jsem i teplý pelíšek. 

  „Proč pak si lížeš ty tlapky? Ukaž mi ji. Propána, vždyť ty je máš úplně krvavé! To jsi 
musela ujít pěkný kus cesty.“   

Ošetřila mi je mastičkou, polštářkem a zavázala obinadlem. Dnešní noc jsem spala, jako 

v bavlnce. Ráno jsme se šly projít, cestou mě zavedla do útulku, který jsem včera marně 

hledala.  Když jsme se loučily, připadala jsem si trochu podvedená. Určitě mi však tady bude 

lépe, než na ulici. Dostanu pelíšek, najíst, napít, a když budu mít štěstí, snad i nového pána. 

     V novém domově jsem dostala i nové jméno. Začali mi říkat Sára. Vláďa, který se o nás 
staral, měl smysl pro nesmysl. Pokaždé, když mě vedl do výběhu, vytáhl z kapsy tenisák, 
nebo pískavého ježka a hrál si se mnou.  Ubíhaly dny a týdny a stále jsem byla pořád v 
domově.  Od bývalého pána jsem slyšela, že „Trpělivost přináší růže.“  Snažila jsem se tedy 
být trpělivá, i když někdy mi bylo moc smutno. Přišla se za mnou podívat i paní, co mě sem 
přivedla. Udělala mi velkou radost, že nezapomněla. 

      Jednoho dne jsem zahlídla Vláďu, jak se baví s nějakým pánem, z dálky jsem  zaslechla 
své jméno.  Přišli k mému kotci, a oba mě pozdravili.  



"Tak tady ji máte!"  

„Pojď, ke mně, neboj se, Sáro! Seznámíme se, chceš? Slyšel jsem, že jsi moc 
šikovná.“ líbil se mi, tak jsem zkusila jít blíž. Cítila jsem z něho psí pach a to mi dodalo 
odvahy.  

„Vidím, že se ráda mazlíš."  pošodal mě na kožíšku.   

"Haf, haf… „ 

„Co si takhle hrát, chtěla bys?"   

"Haf."  

"Tak dobře zkusíme to."   

"Přines míček!"   

"Haf."  

"Výborně Sáro! Ještě?  Skvěle aportuješ!“ 

Sedl si do dřepu, díval se mi do očí, drbal mi kožíšek a přitom mluvil. „Víš, Sáro, jsem od 
policie a pracuji s pejsky a rád bych si tě vzal k nám do výcviku. Musí tě ale vidět i můj šéf.  
Zítra za tebou přijdeme. Souhlasíš?"  

"Haf, haf." 

„Tak jo slečno, zítra se uvidíme.“ 

 

Ležela jsem v kotci a přemýšlela o dnešním odpoledni.  „To byl prima den.“ pomyslela jsem 
si. S napětím jsem očekávala zítřek. 

 „Ahoj Sáro, ty už jsi vzhůru, nemůžeš se dočkat, viď?“ 

 „Haf.“ 

 „Já vím, je ti samotné smutno. Každý z nás k sobě někoho potřebuje. I mně kolikrát 
schází spřízněná duše. Zvykl jsem si na tebe Sárinko a těšil jsem se do práce.“ 

 „Haf.“ to už mě Vláďa drbal za uchem, jak to mám ráda a já spokojeně vrněla. 
Čumákem jsem ho dloubla do dlaně, kde měl schovaný tenisák na znamení, že si chci hrát. 

 Policista skutečně dodržel slovo a přišel se svým nadřízeným. 

 „Vašku, seznamte se. Tohle je Sára.“ podala jsem pac, jsem přece slušně vychovaná.“ 

 „Ahoj slečno. Ukážeš mi, co umíš?“ Snažila jsem se splnit všechny jejich úkoly, co 
žádali. 

Pokračování příště… 
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Bedla vysoká - Macrolepiota procera Agaricaceae 
Klobouk  
Velikost- 20-30cm v průměru. V mládí vejčitý, později kuželovitý až klenutý s tupým 
hrbolem. Pokožka klobouku rozpukaná má velký počet velkých odstávajících světle 
červenohnědých šupin. 

Hymenofor  
Lupeny ? Bílé, vysoké, husté. U třeně volné. Jemně zubaté ostří ve stáří mírně hnědne. 

Třeň  
Pokrytý šupinami po rozpadlé plachetce, tmavě žíhaný. Velmi dlouhý 30-40 cm. Štíhlý na 
bázi rozšířený, dutý. Prstenec třásnitý, volně posunovatelný. 

Dužina  
Bílá, ve třeni vláknitá houževnatá. V klobouku vatovitá. Příjemné jemné oříškové vůně. Při 
poranění nečervená. 

Základní určovací znaky 
1, - Velká robustní houba. 
2, - Třeň pokrytý šupinami po rozpadlé plachetce, tmavě žíhaný. 
3, - Klobouk má velký počet velkých odstávajících světle červenohnědých šupin. 

Výtrusy  
Výtrusný prach bílý nebo narůžovělý. 

Výskyt  
Léto až podzim. V humózních půdách prosvětlených lesích a na lesních okrajích. Hojně ve 
skupinách i jednotlivě. 

Použitelnost  
Klobouk je výborný na smažení jako řízek a na pečení. 

Zaměnitelnost  
Díky své výšce a to i v mládí a velké oblibě houbařů téměř nezaměnitelná. Možná záměna je s 
vzácnější Bedlou vyniklou - (Macrolepiota mastoidea) 

 
Jedlá

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 



Rybaření 3.část 
Jak já osobně lovím kapra 

Zakoupím v rybářské prodejně 
krmítkovou směs. Osvědčili se mi 
krmítkové směsi s příchutí medu a 
jahody. Také v rybářské prodejně 
zakoupím tzv. medovky, což jsou 
kuličky s příchutí medu, nebo  s 
příchutí jahody, anýzu atd. Pak 
zakoupím v rybářské prodejně tzv. 
„srkačky“(co to je a jak se to 
používá popíši dále v článku).  Když 
vyrážíme na ryby, tak před odjezdem 
na loviště rozmíchám do platové 
nádoby s víčkem krmítkovou směs. 
Je to nutno rozmíchat tak, aby to 

nebylo „moc řidké“ a nebo moc „husté“. Vždy plánuji, že do tmy budu lovit kapry a jak začne 
noc, tak chci lovit dravce(candát) a 
nebo úhoře. Proto používám montáž, 
kdy vlastně na prutu je vlasec, na 
vlasci mám olůvko a gumičkovou 
zarážku a pak mám na konci vlasce 
smyčku a na smyčce namontovanou 
karabinku. Přes den mám na karabince 
„srkačku“ - na kapry, jak přichází noc, 
tak na karabinku dám návazec s 
jedním háčkem a na háček rybičku - 
„mražku“ na dravce(candát) a nebo 
úhoře. Výhoda je, že vůbec nenavazuji 
háčky, neb používám komerčně 
prodávané návazce. Návazec by měl 
být slabší než kmenový vlasec na 
prutu, avšak v rybářské prodejně co chodím jsem zakoupil vlasec 0,22 mm a návazce mají 
velikost 0,35 mm. A proč má být návazec slabší ? Jednoduché, když na něčem pod 
vodou(kořen atd) uvízne vlasec, tak pokud by byl návazec slabším vlascem než kmenový 
vlasec na navijáku, tak by defacto měl prasknout návazec, což by pak znamenalo, že by mi na 
kmenovém vlasci v navijáku zůstalo olůvko a gumičková zarážka a karabinka. Takže bych 
pak jednoduše pruty stáhnul z vody a na karabinku buď dal „srkačku“ a nebo návazec a 
nemusel tedy znovu dávat na kmenový vlasec na navijáku olůvko a gumičkovou zarážku a 
karabinku. Proč prodávali pouze návazce 0,35 mm tak to nevím, vždy jsem sháněl návazec 
slabší než kmenový vlasec 0,22 mm, ale nesehnal, tedy v čase, stav k roku 2004 a sháněl jsem 
to pouze ve dvouch rybářských  prodejnách v okolí mého bydliště. Možná nyní již jde sehnat 
návazce slabší než těch 0,22 mm. Také, používám kmenový vlasec 0,22 mm neboť je to dle 
mne i sportovnější než třeba 0,35 mm Neboť když zabere větší ryba na slabší vlasec, tak je to 
zajímavější a je nutno mít i např. nastavený naviják tak, aby prokluzoval když hodně zaberu 
při vytahování ryby na břeh, neboť pokud by naviják neprokluzoval, tak bych defacto ten 



kmenový vlasec 0,22 na navijáku „urval“ a lovená velká ryba by byla pryč. Vždy když přijdu 
na loviště, tak vezmu do ruky kmenový vlasec na prutu a tahem ruky ho otestuji a měl bych 
ho silou své ruky utáhnout a nesmí jít moc lehce, nebo ztuha a nebo vůbec a defacto nastavím 
na navijáku brzdu tak, abych kmenový vlasec na navijáku silou své ruky utáhl. Nyní k 
„srkačkám“, je to vřeteno, které má vpravo a vlevo po 1 háčku(celkem tedy 2 háčky) a dovnitř 
vřetene se dává krmítková směs. Jsou tu dva možné postupy : a) dám pouze do vřetene 
„srkačky“ krmítkovou směs a na háčky vpravo a vlevo nic a nebo b) do vřetene srkačky dám 
krmítkovou směs a na háčky vpravo a vlevo třeba „medovky“. Zkusil jsem oba dva postupy a 
oba dva postupy fungují, avšak raději 
používám postup add b) tedy do 
vřetene srkačky krmítkovou směs a na 
háčky vpravo a vlevo „medovky“. Jak 
lov na srkačku funguje : Než nahodím 
prut, tak dám do vřetene „srkačky“ 
krmítkovou směs,  pak nahodím. Z 
vřetene „srkačky“ se uvolňuje 
krmítková směs a kapr jak pluje tak se 
dostane ve vodě do „oblaku“ 
krmítkové směsi a vlastně nasává vodu 
a filtruje z ní krmítkou směs a pak 
nasaje i háček, tak ten ho „bodne“ a 
pak kapr začne ujíždět pryč, já na 
břehu vidím a i slyším(jak hvízdá 
naviják baitrunner), že mi bere ryba, pak seknu a buď tam je a nebo ne. Tedy přesněji, 
používám naviják tzv. baitrunner, který má dvě nezávislé brzdy. Přední brzda – vlastně stejná 
funkce jako u navijáků s jednou brzdou. Zadní brzda funguje tak, že v jednom okamžiku jde 
vlacec s malým odporem(nebo s odporem, který si nastavím) a když mi bere ryba, tak vlastně 
zvednu prut, otočím jedenkrát kličkou navijáku a zadní brzda jde „natvrdo“, pak seknu a 
vytáhnu úlovek. Pro dnes vše a 
 
Petrův Zdar!!! 

 
 
 
 
 
 
        

Astronomie, řecky αστρονοµία z άστρον (astron) hvězda a νόµος 
(nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za 
hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, 
jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. 
Astronomie se podobně jako další vědy začala rozvíjet ve starověku. 

První se z astronomie rozvíjela astrometrie, zabývající se měřením 
poloh hvězd a planet na obloze. Tato oblast astronomie měla velký 
význam pro navigaci. Podstatnou částí astrometrie je sférická 

astronomie sloužící k popisu poloh objektů na nebeské sféře, zavádí souřadnice a popisuje 
významné křivky a body na nebeské sféře. Pojmy ze sférické astronomie se také používají při 
měření času. 



Další oblastí astronomie, která se rozvinula, byla nebeská mechanika. Zabývá se pohybem 
těles v gravitačním poli, například planet ve sluneční soustavě. Základem nebeské mechaniky 
jsou práce Keplera a Newtona. 
Aristotelés ve svém díle O nebi z roku 340 př. n. l. dokázal, že tvar Země musí být kulatý, 
jelikož stín Země na Měsíci je při zatmění vždy kulatý, což by při plochém tvaru Země nebylo 
možné. Řekové také zjistili, že pokud sledujeme Polárku z jižnějšího místa na Zemi, jeví se 
nám níže nad obzorem než pro pozorovatele ze severu, kterému se bude její poloha na obloze 
jevit výše. Aristotelés dále určil poloměr Země, který ale odhadl na dvojnásobek skutečného 
poloměru. V aristotelovském modelu Země stojí a Měsíc se Sluncem a hvězdami krouží 
kolem ní, a to po kruhových drahách. 
Myšlenky Aristotelovy rozvinul ve 2. století našeho letopočtu Ptolemaios, který také stavěl 
Zemi do středu a další objekty nechal obíhat kolem ní ve sférách, první byla sféra Měsíce, 
dále sféry Merkuru, Venuše, Slunce, Marsu, Jupitera, Saturna a sféra stálic (hvězd, jež byly 
považovány za nehybné, jak to plyne z názvu, měly se pohybovat jen společně s oblohou). 
Tento model poměrně vyhovoval polohám těles na obloze. Roku 1514 navrhl Mikuláš 
Koperník nový model, ve kterém bylo ve středu soustavy Slunce a planety obíhaly kolem něj 
po kruhových drahách, setkal se ale s problémy při pozorováních, objekty se nenacházely na 
správných souřadnicích. 
Roku 1609 zkonstruoval Galileo Galilei dalekohled, s jehož pomocí objevil čtyři měsíce 
obíhající kolem planety Jupiter, a tím dokázal Koperníkovu teorii o Slunci ve středu a 
planetách kroužících kolem. Johannes Kepler zaměnil kruhové dráhy planet za eliptické, čímž 
bylo dosaženo souladu s pozorovánými polohami těles. V roce 1687 vydal sir Isaac Newton 
knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica[1] o poloze těses v prostoru a čase a 
zákon obecné přitažlivosti, podle něhož jsou k sobě tělesa vázana gravitací, která závisí na 
hmotnosti těles a na jejich vzdálenosti. Z gravitačního zákona vychází eliptický pohyb planet. 
Roku 1929 studoval Edwin Hubble daleké galaxie, zjistil rudý posuv, který se zvětšuje se 
vzdáleností, to byl důkaz o rozpínání vesmíru. Fakt, že se od sebe objekty vzdalují, naznačuje, 
že někdy v minulosti byly objekty velmi blízko od sebe, tím se zrodily myšlenky o velkém 
třesku, místě a čase, kdy byl vesmír nekonečně malý a hustý. V letech 1905–1915 napsal 
Albert Einstein teorii relativity – speciální, ve které zavedl konečnou rychlost světla a 
obecnou relativitu o gravitaci, čase a prostoru ve velkých rozměrech. Na začátku 20. století 
vznikla kvantová teorie o chování elementárních částic. 
Od novověku do současnosti se astronomie nesmírně rozšířila a vznikla celá řada nových 
oblastí výzkumu, které lze velmi zhruba rozdělit na pozorování a teorii, nebo podle objektu 
zájmu. 
Astronom, česky hvězdář, se zabývá zkoumáním vesmíru. Kromě profesionálních 
astronomů se astronomii věnuje i řada astronomů amatérských. 
Nejvýznamnějším zdrojem informací o vesmíru je elektromagnetické záření. Část jeho 
vlnových délek, vnímatelná očima, je světlo. Obory astronomického pozorování podle 
využívaných vlnových délek jsou 

• gama-astronomie 
• rentgenová astronomie 
• ultrafialová astronomie 
• optická astronomie 
• infračervená astronomie 
• mikrovlnná astronomie 
• radioastronomie 

Nejstarší a nejdůležitější je optická astronomie, využívající světlo. Rozvoj dalších oborů 
souvisel s vývojem techniky. Například radioastronomie se začala rozvíjet ve 30. letech 20. 
století, kdy Karl Guthe Jansky při zkoumání zdrojů šumu rušících rádiové hovory objevil 



rádiové emise centra naší Galaxie. Atmosféra Země mnoho vlnových délek účinně pohlcuje, 
takže gama a rentgenové pozorování se mohlo konat jen pomocí stratosférických balónů a 
výrazný rozvoj se dostavil teprve s pokrokem kosmonautiky. 
Ještě exotičtější je pozorování jiných částic než elektromagnetického záření. 

• neutrinová astronomie pozoruje neutrina, teleskopy jsou v současnosti velké prostory 
hluboko pod zemí, zaplněné vodou nebo jiným pozorovacím médiem 

• studium kosmického záření, vysokoenergetických částic mimozemského původu. 
Využívá metod jaderné fyziky (v kosmickém záření se vyskytují i částice s o mnoho 
řádů větší energií než jaká je dosažitelná na urychlovačích). 

Hypotetická gravitační astronomie by měla pozorovat gravitační vlny. V současnosti jsou 
převažujícím způsobem detekce velké interferometry, nadějný projekt LIGO je ve stádiu 
ověřování. 
Obecným teoretickým oborem je astrofyzika. Zabývá se fyzikou hvězd a mezihvězdné hmoty 
(hustotou, teplotou, chemickým složením atd.). 
Kosmologie studuje Vesmír jako celek a zvláště jeho vznik, současný a budoucí vývoj. 
Astrobiologie se zabývá možnostmi existence života ve vesmíru. 

• Hvězdná astronomie se zabývá hvězdami, včetně Slunce; výzkumem prostorového 
rozložení a zákonitostmi pohybů hvězd a hvězdných soustav. 
Podle metody výzkumu se dělí na: 1. stelární statistiku, 2. stelární kinematiku, 3. 
stelární dynamiku 

• Galaktická astronomie se zabývá zkoumáním struktury, součástí a vývoje galaxií – v 
prvé řadě naší Galaxie. 

• Extragalaktická astronomie zkoumá objekty za hranicemi naší Galaxie. 
• Planetární vědy zkoumají planety v naší sluneční soustavě. Řadí se do astronomie, ale 

jejich části mají často užší spojitost s odpovídajícími vědami o planetě Zemi 
(například geologie Marsu). 

• Meteorická astronomie se zabývá studiem pohybu a dalšími vlastnostmi meteorů a 
meteoritů. 

 
Toliko Wikipedie na internetu a příště bude vyprávění Jitky S. o astronomii 
 
 

۩ 
 
V této rubrice se bude psát o našich chalupách a chatách, aj. Články má, budou vyprávět, kde 
to vlastně trávíme volný čas. První vyprávění přineseme v příštím čísle a bude z Annína o 
chatě rodiny pana Zdeňka S.  
 
 
 
Chtěli byste také přispět a třeba nevíte jak stačí případný nápad ztvárnit písemně buď na 
papír nebo v počítači a předat na fokusoviny@seznam.cz nebo Zdeňku nebo Jitce do ruky. 
 
 
 



A o čem se dočtete příště? 
 
 

1) Budou pokračovat rubriky zlaté české ručičky a historie Č. Budějovic 

2) Bude pokračovat rubrika, co byste chtěli vědět o… 

3) Dozvíte se ještě něco z rybaření 

4) A další ... 

 
Vytvořili klienti Fokusu České Budějovice 
adresa: Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice 
telefon: 383 310 835; 774 893 657; 774 983 262; 774 683 262 
fax:  
mail: fokus@fokus-cb.cz 
web: www.fokus-cb.cz 

 
 
 
 
 


