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Novinky 

 

- Proběhly Týdny obyčejného šílenství, jak v Č. Budějovicích, tak i v Č. Krumlově. 

O obou akcích se můţete dočíst v tomto čísle 

- Během Týdne obyčejného šílenství účinkovalo pasovské trio ze zařízení, s kterým 

máme přátelské kontakty. 

- 2. 10. 2012 proběhl rozhovor s paní Kuvikovou na Českém rozhlase České Budějovice 

- Proběhly Vánoční trhy, Fokus měl od města České Budějovice zapůjčený stánek 19. – 

21. 12., zájem o výrobky byl velký. 

 

Akce 

 

Parník v Praze – Dana D. 

 

Ahojky! Po dlouhé době jsem se zase přidala 

k fokusovským aktivitám - tentokrát jsme jeli do 

Prahy na valnou hromadu.  Zlatým hřebem dne byl 

výlet parníkem "Cecílie" po řece Vltavě. Vyjíţdělo 

se od Čechova mostu, dopluli jsme okolo 

Vyšehradu téměř aţ k podolské elektrárně a pak 

jsme se vraceli stejnou cestou zpět. Pro mne bylo 



největším záţitkem proplutí parníku plavebními komorami na Smíchově. Pozorovala jsem 

dění opravdu se zájmem a samozřejmě jsem všechny záţitky a poznatky musela amatérsky 

zdokumentovat. O středečním výletě by se toho dalo napsat mnohem víc - záááţitků byla celá 

řada zdraví Dana D. 

 

Týden obyčejného šílenství v Českém Krumlově a Českých Budějovicích 

 

Opět tu byly Týdny pro duševní 

zdraví. Týdny obyčejného šílenství se 

tentokrát konaly i v Českém Krumlově na 

nádvoří městské knihovny a za špatného 

počasí i v jejich prostorách.  

Týden obyčejného šílenství 

v zámeckém městě zakončili klienti Fokusu 

autorským čtením s hudební vloţkou. Dále 

navazoval Týden obyčejného šílenství 

v Českých Budějovicích, jako jiţ tradičně 

v Domě u Beránka, kde právě jednomu 

z autorů, který na čtení vystupoval, byla 

udělena cena za jeho báseň „Citová 

zpronevěra“. Byl to Pavel M. a získal první místo – skleněného brouka v hlavě. Cena se 

udělovala nejen za literární, ale i za výtvarnou a fotografickou část. Mylně bysty se 

domnívali, ţe vyhlášením týdny skončí, naopak jím začaly. Kaţdé dopoledne probíhaly 

ukázky výroby a další odpoledne byly nachystány programy pro všechny věkové kategorie. 

Druhý den kromě pohádky, která přilákala nejen děti, ale i dospělé, byl obrovský zájem 

o přednášku p. primáře Tučka na téma „Jaké je to mít v rodině člověka s duševními 

problémy“ a jazzový koncert v Modrých dveřích. Třetí den na to navázalo divadlo pro dospělé 

a promítání filmu. Den čtvrtý a poslední zároveň zakončil celý program koncert v hudebním 

klubu Mighty  Bar Velbloud. 

 

Happening za lepší život duševně nemocných v Praze – Zdeněk P. 

 

Ve středu dne 10. 10. se náš Fokus České Budějovice zúčastnil Happeningu v Praze na 

Palackého náměstí. Vydali jsme se vlakem v 10:04, kde na nás na cestě čekala výluku v úseku 

Sudoměřice u Tábora – Benešov u Prahy. 

Na samotný průběh neměla ţádný vliv 

a po příjezdu do Prahy krátce před 

13 hodinou (happening byl naplánován na 

15. hodinu) jsme se vydali na oběd. Poté 

jsme se jiţ odebírali směrem k Palackému 

náměstí a zdálo se, ţe vše bude mít 

hladký průběh. Cestou však došlo ke 

zranění paní Věrky, kdy na dlaţebním 

chodníku zavadila o umělohmotný 

předmět a následoval pád (paní Věrka 

měla rozraţený ret, bouli na čele 

a poraněný nos). Naštěstí v blízkosti byl 

duchapřítomný anglicky hovořící muţ, který nám zatelefonoval na rychlou záchrannou 

pomoc, a zanedlouho jiţ přijela sanitka a společně se Zdeňkou odjeli na rentgen a další 

vyšetření do nemocnice. Ostatní se vydali na samotný happening.  



Cílem happeningu bylo poukázat na nevyhovující systém podoby psychiatrické péče 

v České republice a jeho reformu. Součástí bylo předání Deklarace platformy pro 

transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním náměstkovi ministra 

zdravotnictví. Na podporu Deklarace byla sepsána i petice, kterou jsme společně s dalšími 

účastníky happeningu podepsali. Pracovní skupina by se měla zabývat těmito návrhy: 

 

1. Sníţení počtu lůţek v léčebnách při zachování finančních zdrojů (příp. s podporou 

dodatečných zdrojů 

 výhodou zvýšení kvality péče 

 nevýhodou finanční náročnost 

2. Redukce některých oddělení/budov v psychiatrických léčebnách 

 výhodou sníţení fixních nákladů za zrušená oddělení 

 nevýhodou zvýšení nákladů na alternativní péči 

3. Redukce počtu psychiatrických léčeben  

 výhodou sníţení fixních nákladů 

 nevýhodou tzv. tranzitní náklady a rozvoj sítě alternativní péče 

 

 Na samotný závěr happeningu za námi přijeli také Věrka se Zdeňkou, kdy vyšetření 

naštěstí neukázalo ţádné váţné zranění. Dříve neţ jsme se odebrali na vlak, který odjíţděl 

v 18:16, stavili jsme se ještě krátce v cukrárně. Do svých domovů jsme se dorazili krátce před 

21. hodinou. 

 

Výlet do Písku – 13. 11. 2011 – Lenka P. 

 

Vyrazila jsem spolu s ostatními na výlet do Písku. Přestoţe v Českých Budějovicích byla 

mlha, v Písku bylo nádherně jasno a tak jsme svojí první návštěvu mohli směřovat na místní 

kostel s věţí s nádherným rozhledem do okolí. Představte si, věţ má svého věţného, který 

nám vyprávěl o její historii a to velmi poutavě. Nezapomněl dodat, ţe na věţi sám bydlí. Co 

jsme se od něj dozvěděli?  

Trojlodní stavba kostela pochází z doby kolem pol. 13. stol. Původně měla dvě stejně vysoké 

věţe, ale r. 1489 byla přestavěna a dosahuje výšky 72 m. Uvnitř kostela jsou na pilířích 

mezilodních arkád pozdně románské a ranně gotické nástěnné malby. Na oltáři je umístěn 

obraz gotické Madony. Nejvýraznějším zásahem 

do původně ranně gotické architektury kostela byla 

v závěru 15. stol. výstavba monumentální zvonice, 

která se posvém dokončení stala dominantou 

města. Stavba věţe byla v posledních hodinách 

r. 1555 zasaţena bleskem. Soustava okének ve věţi 

zajišťuje jejich větrání a před červotočem dřevo 

spolehlivě chrání zvonění o síle 115 decibelů. Ve 

výšce 42m se nachází ochoz a byt věţného včetně 

černé kuchyně z r. 1757. Ve světničce je umístěn 

hodinový stroj z r. 1874. Čtyři ciferníky o průměru 

tří metrů mají opačně osazené rafie. 

A aby toho nebylo málo další naší zastávkou bylo 

Prácheňské muzeum, kde jsme viděli výstavu 

z období pravěku doby slovanské, počátky hradu 

města Písku, dějiny regionu, chráněná území, 

nerostná bohatství, kulturní tradice Písecka, zlato 

v Pootaví. 



 

Na další zajímavé památky, jako je Sladovna, elektrárna, galerie Portyč nezbyl čas. Tak snad 

zase někdy příště. Výlet jsme si rozhodně všichni uţili a díky tomu, ţe nám přálo počasí jsme, 

měli lepší náladu. 

 

26. 11. 2012 – Hyde park – přednáška cestovatele Vávry 

 

Dnes byl na Hyde park pozván cestovatel Vávra. Nemůţete se divit, ţe zájem o tuto 

přednášku byl větší, neţ bývá běţně na ostatní Hyde park. Bylo nás 8 a všichni jsme 

poslouchali pana Vávru, povoláním lékaře – záchranáře. Velmi poutavě vyprávěl o své cestě 

do Peru a Bolivie. Nemůţete se divit, ţe jsme se zatajeným dechem sledovali jeho vyprávění 

spolu s poutavými fotografiemi. Celé vyprávění trvalo 2 a půl hodiny. Nikdo z nás nelitoval. 

Naopak odcházeli jsme plni dojmů a jistě bychom poslouchali znovu, kdyby si k nám někdy 

pan Vávra našel zas cestu. 

 

Pečení a zdobení perníčků 5. a 7.12.2012 

 

Ve středu se Daniela rozhodla udělat s námi perníčky. Začali jsme s jejich válením 

a vykrajováním. Střídali jsme se a Daniela hlídala pečení. Dělali jsme z 2 perníkových těst, 

které Daniela koupila v Rakousku. Krásně to tam vonělo a perníčky se skvěle dařily. Na závěr 

se ještě přetřeli bílkem, aby se více leskly. Kromě vykrajování jsme stihli ještě vystřihnout 

Vánoční výzdobu do centra. Krásného anděla a dva kapříky. Zdobili jsme různé tvary 

perníčků např. zvonečky, hříbky, hvězdičky, prasátka apod. Za dvě hodiny byly perníčky 

načančané i ozdobené a paní Daniela byla ráda, ţe jsme jí se zdobením pomohli. 

 

Vánoční posezení 20. 12. 2012 - Jitka S. 

 

Šinu si to do Fokusu a cestou na mě mávají Krumlováci, vedení Pavlou. Dojdeme společně 

před dům, kde stojí 5 kuřáků a hned hlásí, ţe doufají, ţe se vejdeme. Vycházíme do prvního 

patra a tam uţ to hučí jako v úle. V prostorách se tísní 30 lidiček, mávají na mě, zdraví mě, 

jeden druhého překřikují a vypráví si předvánoční historky.  

Kromě toho v kuchyňce vaří Agáta punč a za námi si cestu razí paní Kuviková, aby mohla 

umístit klávesy pro svou dceru Mirku, která nám bude spolu s Katarínou a Evčou hrát koledy. 

Neţ začalo hraní, všem nám popřála hezké svátky. A pak začala shánět zbylé ţidle. Nakonec 

jsme se všichni vtěsnali na volná místa. Mirka zasedla ke klávesám a Evča s Katarínou 

k flétnám. Hráli nakonec nejen koledy, ale i pohádkové písničky. Moc se nám to všem líbilo.  

To uţ bylo přichystáno pohoštění a tak jsme při tom stačili ujídat. Potom se rozhostila chvilka 

ticha a Jitka si došla naladit vedle kytaru. Hrála na přání i své oblíbené písničky. Kolem půl 

jedenácté polovina lidí zmizela s přáním hezkých svátků domů. Po jedenácté zmizeli další 

lidé, pár statečných vytrvalo do poledne, kdy je vyhnala chuť na oběd. A tak v jednu hodinu 

uţ byl Fokus úplně vylidněný a mohlo se začít s uklízením. 

 

A jako astronomie – Jitka S. 

 

9. díl 

 

Uran na své dráze válí sudy. Dávná katastrofa jej „převrátila“ téměř o 90 stupňů. Lze to 

poznat díky jeho prstenci, který má daleko menší a uţší neţ Saturn. Také jeho měsíčky se 

kolem neţ točí převráceně. Je to největší „zásobník“ diamantů v Sluneční soustavě a to 

vzhledem k prvkům, které obsahuje a za tlaků, které tam panují. Jeho magnetické pole je také 



velmi silné, je však zvláštní, ţe na rozdíl od celého Uranu je posunuto jen o 60 stupňů. Při 

počátcích průzkumu se jevil akvamarínově modrý a nijak zajímavý. 

Jak rychle astronomové změnili názor! Jaro, které trvá na Uranu 

20 let „vzbudilo“ jarní bouře. Vraţedně mrazivé větry o rychlostech 

kolem 600 km/h. Bouře pak stíhá bouři. Je zvláštní, ţe právě Uran je 

po Zemi první nejpravděpodobnější planetou pro ţivot (myslím, ţe 

Mars uţ můţeme doopravdy vyloučit).  

Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon – to jsou největší 

měsíce Uranu. Další zmrzlé vodní světy. Jestliţe jsme 

Saturnu bavili o Enceladu jako „nejţhavějším“ kandidátovi 

na ţivot na měsíčcích, tak u Uranu musíme vyzdvihnout 

Mirandu. Přestoţe je z nich nejmenší, „trpí“ stejnou 

aktivitou jako Enceladus. Bohuţel stejně jako u Enceladu 

není reálná šance na blízký průzkum. Dala se přednost 

výzkumu bliţších měsíců Jupitera. Stejně jako na Enceladu 

Miranda je rájem geologa, všechny bizardní kosmické 

geologické jevy se poskládali na tomto měsíčku, který není 

o moc větší neţ zmiňovaný Enceladus. „Orgie“ geologa 

dovršuje na tomto tělesa zejména tzv. Véčko. To je 

naprosto unikátní útvar na jeho ledovém povrchu do tvaru 

„V“. Ariel je další ze světlých - naprosto bílých měsíčků. Je 

to svět kaňonů a údolí. Údolí zde nevytvořila samozřejmě voda, ale kašovitý led vyhřátý 

z nitra, který způsobil to, co dělá voda na Zemi. Umbriel je zase naopak, jedno 

z nejtemnějších těles, která v soustavě existují. Předpokládá se, ţe stejně jako u Callisto, je 

jeho led skoro promrzlý. Titania – opět údolí a kaňony. Na některých snímcích působí jako 

dalmatin, jenţe obráceně na tmavošedém povrchu vykukují bílé skvrny. Oberon – to je jeden 

velký soubor kráterů. Je to tmavý měsíček posetý mnoha krátery. Jejichţ dna pokrývá tmavý 

materiál – snad špinavý led. Pohoří toto objektu dosahují 6 tisíc metrů. Neptun je osmá a od 

Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy; řadí se mezi plynné obry. Předpokládá se, ţe 

Neptun vznikl před 4,6 aţ 4,7 miliardami let. Vznik velkých Neptunových měsíců proběhl 

pravděpodobně stejným způsobem, jakým vznikaly kamenné planety. Jelikoţ je však Neptun 

od Slunce velmi vzdálen, v ţádné z fází vzniku měsíců nevystoupila teplota na vysoké 

hodnoty jako v případě okolí Jupitera. Vlivem nízkých teplot tak nedošlo k úniku lehce 

tavitelných látek z původního disku okolo vznikající planety. Neptun je svým vzhledem, 

velikostí i hmotností velmi podobný Uranu. Se svou hmotností je Neptun těleso nacházející se 

mezi hmotností Země a většími plynnými obry. V porovnání se Zemí je Neptun sedmnáctkrát 

hmotnější, ale zároveň jeho hmotnost dosahuje pouze 1/19 hmotnosti Jupitera. Poloměr 

rovníku Neptunu je 24 764 km – čtyřikrát větší neţ Země. Jelikoţ je Uran a Neptun 

podobného sloţení tvořeného částečně ledem, občas se vyčleňují ze skupiny plynných obrů do 

skupiny tzv. ledových obrů. I přes to, ţe Neptun je mnohem dále od Slunce neţ Uran, je 

teplota povrchu o něco málo vyšší a dosahuje −213 °C. Sloţení Neptunu je nejspíše velice 

podobné sloţení Uranu, a planeta je tedy sloţena převáţně z ledu, kamení s obsahem okolo 

15 % vodíku a menšího mnoţství hélia. Předpokládá se, ţe oblast jádra zabírá přibliţně dvě 

třetiny poloměru planety a ţe je sloţena z kamenného jádra ve středu, ledu a tekutého čpavku 

s metanem. Kamenné jádro je asi sloţeninou ţeleza, niklu a silikátů. Nad tímto velkým 

jádrem se nachází třetina planety v podobě pláště tvořená nejspíše směsicí horkých plynů 

vodíku, hélia, vody a metanu, který způsobuje i charakteristickou modrou barvu planety. Při 

odrazu světla od planety metan nejvíce rozptyluje modré paprsky a naopak absorbuje 

červenou část spektra. Předpokládá se, ţe plášť by mohl dosahovat desetinásobku aţ 

patnáctinásobku hmotnosti Země 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynn%C3%BD_obr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(planeta)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledov%C3%BD_obr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rn%C3%AD_j%C3%A1dro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emi%C4%8Ditany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1


 

Aktivity Fokusu mimo Fokus 

 

Mínus třicet Café 

S kavárnou Měsíc ve dne byla 

navázána spolupráce. Nejprve jsme 

této kavárně vytvořili nové hrnečky. 

Měly velký úspěch a tak bylo 

Fokusu nabídnuto, ţe 5 Kč z kaţdé 

kávy půjde na cesty za klientem. Na 

oplátku kaţdou poslední středu 

v měsíci se schází mezi 18 – 19 

hodinou v kavárně Měsíc ve dne 

tříčlenná aţ čtyřčlenná skupina 

mladých lidí pod třicet let. Jsou zde 

probírána libovolná témata 

k diskusi. Kaţdý z účastníků debaty 

má právo vyjádřit svůj názor. 

Atmosféra je zde příjemná a přátelská. Napsal Zdeněk S. 

 

Což takhle dát si…  

 

Z těstoviny se dá vytvořit mnoho zajímavých receptů. Je to široká skupina potravin – vřetena, 

kolínka, špagety a další spousty různých variant velikosti a tvarů. V těstovinových receptech 

jsou nejdál Italové, ale ani my se nemáme zač stydět. 

 

Což takhle dát si těstoviny 

 

Těstoviny s krevetami 

 

 Pro 2  Cena Pro 4 cena 

Olivový olej  3lţíce 90,- 3lţíce 90,- 

Těstoviny  400g 25,- 600g 25,- 

Krevety  200g 50,- 500g 100,- 

Česnek strouţky 3 5,- 3 5,- 

Rajčata  4 ks 30,- 4 ks 30,- 

Chilli     

Parmezán  100 g 20,- 200 g 30,- 

Celkem Pro 2 225,- Pro 4 280,- 

 

Těstoviny vaříme 15 - 20 minut. Na velké hluboké pánvi rozehřejeme olej, vloţíme do něj 

krevety, osolíme a smaţíme po všech stranách, přidáme prolisovaný česnek, najemno 

nakrájená rajčata a drcené chili. Pak přimícháme uvařené a horké těstoviny, zasypeme sýrem, 

ještě pořádně promícháme a dobrou chuť. 

Jitčin tip: Kupte si v Globusu surimi krevety jsou chuťově dobré, cenově dostupné a od 

pravých je nerozeznáte. 

 



 

Těstoviny se špenátem a medovou zálivkou 

 

  Pro 2  Pro 4 

Těstoviny 300 g 20,- 500g 20,- 

Ţampiony 250 g 25,- 500g 50,- 

Česnek 2 strouţky 5,- 3 strouţky 5,- 

Med Trocha 25,- Trocha 25,- 

Citronová šťáva Trocha 5,- Trocha 5,- 

Olej 3 lţíce 30,- 3 lţíce 30,- 

Listový špenát 1 balení 30,- 2 balení 60,- 

Celkem  140,-  195,- 

 

Těstoviny povaříme 15 – 20 minut. Na oleji orestujeme kousky ţampionů, přidáme česnek 

podle chuti. Listy špenátu omyjeme a přidáme k ţampionům, krátce restujeme (2-3 min.). 

Zálivku připravíme tak, ţe smícháme med a citrónovou šťávu. Zálivkou přelijeme hotové 

ţampiony se špenátem a podáváme s vařenými těstovinami. Jitčin tip: Pokud máte zahrádku, 

špenát si můţete vypěstovat  

 

Zapečené těstoviny s pudinkem 

 

  Pro 2  Pro 4 

Těstoviny 300g 20,- 500g 20,- 

Sůl Trocha 3,- Trocha 3,- 

Olej Trocha 30,- Trocha 30,- 

Kompot 1 30,- 2 60,- 

Tuk Trocha 15,- trocha 15,- 

Mléko ½ 15,- 1 15,- 

Cukr Trocha 23,- Trocha 23,- 

Vanilkový pudink 1 balení 15,- 2 balení 30,- 

Měkký tvaroh 1 balení 25,- 2 balení 50,- 

Vejce 2 ks 20,- 4 ks 20,- 

Vanilkový cukr 1 balení 5,- 2 balení 5,- 

Celkem  201,-  246,- 

 

Těstoviny uvaříme v mírně osolené vodě na skus, scedíme a promícháme s olejem a ovocem. 

Pak přidáme horký uvařený pudink a zamícháme. Směs dáme do zapékací misky. Tvaroh 

rozmícháme s cukry a ţloutky, pak vmícháme sníh z bílků a poklademe na těstovinovou směs 

a zapečeme v troubě při 180 stupních asi 30 minut.  

 

Co jste chtěli vědět  

 

Co jste chtěli vědět o medu - 2. díl 

 

Med z medometu se přes síto (obvykle nejprve přes řidší a poté hustší) vypouští do stáčecí 

nádoby a nechá se několik dní odstát − vyčeřit − v teple. Všechny nečistoty po nějakém čase 

buď vyplavou na povrch (vosk, třísky dřeva, části těla včel) nebo klesnou ke dnu (hřebíček 

z rámku). Nečistoty z hladiny se seberou a med se plní do vhodných nádob.  



 

V čem a kde med skladovat  

Nejlepšími materiály pro uskladnění medu jsou sklo a kamenina. Z kovů vyhovuje 

nerezavějící ocel, hliník a nádoby opatřené povrchem z potravinářského cínu nebo 

potravinářského laku.  

Dříve se med skladoval i v dřevěných obalech vylitých včelím voskem. Nouzově lze pro 

přechování medu pouţít polyetylenové obaly, konve nebo pytle z fólie pro vyloţení jiných 

nádob.  

Také tvar nádob na med má svůj význam. Uloţený med dříve nebo později vykrystalizuje 

a musí být moţnost nádobu s medem šetrně ohřát. Vysoký obsah cukrů působí do značné 

míry samokonzervačně, takţe ve vhodných podmínkách si 

med uchová plnou kvalitu několik let. Příliš dlouhým 

skladováním však med ztrácí své aroma, svoji biologickou 

hodnotu, rozkládají se v něm cukry, tmavne a získává 

nevhodnou chuť.  

Je třeba pamatovat, ţe med velmi snadno přijímá z okolí 

různé pachy.  

Med je hygroskopický, má tendenci vázat vlhkost ze 

vzduchu. Vyšší obsah vody pak zvyšuje nebezpečí, ţe 

v medu dojde k neţádoucím mikrobiologickým procesům 

(kvašení apod.). Proto ho skladujeme v dobře uzavřených 

sklenicích, v suché a chladné místnosti (vlhkost do 60 %, 

teplota do 15 °C).  

Med také chráníme před přímým slunečním světlem. 

V obchodě musí být podle potravinářského zákona med označen etiketou s údaji o výrobci 

nebo původu medu, hmotnosti obsahu a minimální trvanlivosti (bývá i delší neţ 18 měsíců).  

 

Krystalizace čili cukernatění 

Především světlé tekuté květové medy i při správném skladování po relativně krátké době 

ztuhnou či zcukernatí. Tento jev, kterému se správně říká krystalizace, je zcela přirozený 

a nijak med neznehodnocuje. Naopak je známkou, ţe med výrobce neošidil.  

Zkrystalizovaný med je moţné ztekutit, kdyţ nádobu s medem šetrně nahřejeme ve vodní 

lázni na teplotu 50 °C. Napravíme jen menší mnoţství zkrystalizovaného medu, aby 

ztekucený med nestačil znovu zkrystalizovat.  

 

Pastovaný med  

V poslední době se také vyrábí tzv. pastovaný 

med, který má krémovitou konzistenci, takţe je 

moţné ho mazat na chléb v silnější vrstvě, aniţ 

by z chleba stékal. Tento med je vlastně 

zkrystalizovaný med, ovšem cukerné krystaly 

jsou velmi malé, takţe med vypadá jako sádlo.  

Pastový med se průmyslově vyrábí poměrně 

sloţitým postupem, kdy se do čerstvého medu 

přidá trocha jemně zkrystalizovaného medu 

a směs se za běţné teploty několikrát denně 

několik minut míchá. Tento postup můţe zkusit 

i malovýrobce. (Pokud neuspěje, med lze 

pouţívat jako obvykle.)  



 

Pouţití medu  a recepty 

Med má všestranné pouţití jako lehce stravitelná, energeticky hodnotná potravina, která vedle 

cukrů obsahuje mnoho cenných výţivných látek. Konzumuje se většinou čistý bez úprav 

namazaný na krajíci chleba či pečivu nebo přidaný do čaje, ovocných šťáv, jogurtu či mléka. 

Je součástí mnoha receptů. Tady jsou některé z nich:  

 

Domácí medovina  

Zákvas: Ve smaltovaném hrnci rozpustíme 120 g medu v jednom litru vody, povaříme, 

přikryjeme a necháme zchladnout. Poté přidáme kvasinky (čistou kulturu kvasinek ke kvašení 

medoviny lze získat ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole) a přikryjeme poklicí. 

Necháme v místnosti, kde je teplota 20 aţ 25 ° C. Po dvou aţ třech dnech, kdy je v plném 

kvasu, zákvas pouţijeme k zakvašení medoviny nebo medového ovocného vína.  

Zakvašení: 30 aţ 50 kg medu rozpustíme v 70 litrech horké vody, roztok uvedeme do varu 

a z hladiny sbíráme pěnu. Nemělo by to trvat déle neţ hodinu. Vychladlý roztok vlijeme do 

čistého, vysířeného soudku nebo demiţonu.  

Na 1 l tekutiny přidáme 0,3 g středního fosforečnanu amonného. Přidáme zákvas. Objem sudu 

nebo demiţonu musí být o 1/5 větší neţ objem roztoku.  

Do medového roztoku je moţno přidat špetku chmele, citron, popřípadě pomerančovou kůru, 

z koření několik zrnek koriandru, kousek muškátového oříšku, které předtím vloţíme do 

plátěného sáčku.  

Sud nebo demiţon opatříme kvasnou uzávěrkou a ponecháme v místnosti, kde teplota neklesá 

pod 20 °C. Asi po dvou týdnech se bouřlivé kvašení uklidní. Gumovou hadičkou stočíme do 

nové nádoby odpovídajícího objemu, kterou opět opatříme kvasnou uzávěrou a přeneseme 

k dokvašení do sklepa či jiné místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 12 °C.  

Medovina se čistí a obvykle po půl roce je čirá, takţe ji můţeme stáčet do lahví. 

 

   Fotogalerie     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historie Českých Budějovic  

 

Českobudějovická radnice 

 

Tato barokní dominanta v jihozápadním rohu českobudějovického 

náměstí byla vystavěna v letech 1727 - 30 

(na místě po původní gotické radnici z r. 

1433 a později renesanční z r. 1555) 

dvorním schwarzenberským stavitelem 

A.E. Martinellim. Radnice je patrová 

budova se zdobenou atikou, středovým 

štítem a třemi věţemi. Na nevyšší střední věţi jsou radniční hodiny, na štítu pod ní jsou 

vyobrazení římští hrdinové: Marcus Curtius a Mucius Scaevola, představující významné 

občanské ctnosti - statečnost a věrnost. Rovněţ na atice jsou alegoricky zpodobeny sochařem 

J. Dietrichem další lidské ctnosti: moudrost, statečnost, spravedlnost a opatrnost v podobě čtyř 

kamenných soch. V bohatě zdobené fasádě jsou nad středovými 

okny vyvedeny zemské znaky a znak města v podobě, jak jej 

České Budějovice získaly v r. 1648 od císaře Ferdinanda III. 

V roce 1995 byla městská radnice opravena do dnešní podoby 

se zachováním svého historického rázu. Byla navíc přidána 

zvonkohra se 40 melodiemi vztahujícími se k jiţním Čechám. 

Rovněţ alegorické sochy na atice byly nahrazeny kopiemi, kdyţ 

originály je moţno vidět ve vestibulu radnice. Opraveny byly 

i interiéry radnice. Jako obřadní síň slouţí dnes radniční síň 

s nástropní freskou zobrazující biblický Šalamounův soud pravé 

a nepravé matky dítěte od barokního mistra Jana Adama 

Schöpfa. Radnice je oficiálním sídlem Úřadu města a jeho 

primátora.  

 

Já, pes – Jana Š. 

 

Bářin vánoční dárek 

 

   „Ahoj, jmenuji se Bára.“ Byla jsem malé štěňátko, kdyţ si mě panička s paníčkem 

vzali k sobě.  

Paní Irena s malým rošťákem Honzíkem touţili po nějakém ţivém tvorovi. Jeden 

večer, kdy byla rodina pohromadě, si hlava rodiny četla noviny a zahlédla inzerát:  

"PRODÁM ŠTĚNĚ!" Inzerát obsahoval ještě telefonní kontakt.  

„To je ono!  Uţ to mám!“ zvolala od stolu.   

„Co máš?“ nechápala jeho drahá polovička.   

„Koupíme si štěně! Chceš přece nějakého ţivého 

miláčka, nebo ne?“ 

„… ale ano, náš syn si ho také přeje!“ 

Po krátké domluvě se rozhodli. Zavolali na uvedený telefon. 

Hlas v telefonu jim potvrdil, ţe štěňátka jsou ještě volná. 

Dohodli si termín, kdy se na mě přijedou podívat. 

Z hlavní silnice zahnuli na lesní cestu k hájovně. Tato komunikace je po delší době 

dovedla aţ na místo. Za plotem viděli ţenu, jak si se mnou hraje na terase.  



„Tak vidíš, za chvíli se spolu rozloučíme.“ Vystoupili z auta a zazvonili. Čekali, aţ jim 

přijde někdo otevřít.  Panička si pro mě připravila útulný malý proutěný košík.  

„Nač máte ten košíček?“   

„Přece na to štěně, pokud bychom si ho vzali.“  

"To snad ne!" Spráskla ruce má bývalá dobrodějka.  

„Proč ne!“ nechápala paní Nováková.  

„Však sami uvidíte!“ a opravdu, kdyţ uviděli, štěně dalmatina všichni se rozesmáli. 

„Asi jste čekala něco menšího, paní.“  

„Máte pravdu, ale vůbec nám to nevadí.  Vţdyť jsem si přála právě tuto rasu.“ 

„Koukněte, jaké má na sobě černé flíčky!“ Je moc hezká!" ozval se syn Jenda.  

„Jak se jmenuje?  Smím si ji pochovat?“ 

„Jmenuje se Bára, a můţeš si s ní hrát.“   

„Nám se s maminkou také moc líbí. Co bys řekl tomu, kdybychom si Barču vzali?“ 

navrhl Honzíkovi tatínek.   

„Mamííí, tatííí, to myslíte váţně?“ Nevěřil svým uším Jeník.   

„Ano, ano, tatínku, moc bych chtěl pejska.“ 

„Tak rozhodnuto!" Maminka uţ svolení dala.“  

Za chvíli jsme jiţ ujíţděli k domovu. Těšila jsem se, ţe poznám jiný domov, spoustu nových 

věcí a stanu se dalším členem nové rodiny. 

Ocitla jsem se v cizím prostředí bez své mámy. Vzpomněla jsem si, na ni a uvědomila 

si, ţe svou mámu jiţ asi nikdy neuvidím. Stýskalo se mi, byla jsem z toho smutná. Mrzelo mě, 

ţe jsem se s ní ani nerozloučila. Má nová panička poznala, ţe se mi stýská, tak mně nechávala 

spát společně s nimi v loţnici, vedle postelí. Tato výsada z mládí mi pak uţ zůstala na celý 

ţivot.  

           Postupně jsem se spřátelila se všemi členy rodiny. Bylo velice příjemné nechat se 

hladit a drbat za uchem a poslouchat jaké jsem chytré zvíře. Velmi jsem se vţdy zlobila na 

toho člena rodiny, který ráno odešel, jako poslední a zanechal mě tam samotnou. Naopak ten, 

kdo se vrátil domů, jako první našel vţdy nějakou pohromu.  Jednou jsem rozkousala paničce 

boty, po druhé její šátek a jindy to odnesla deka, která zůstala leţet v obýváku na gauči. Má 

panička si jiţ zvykla, ţe kaţdý den přijde o něco, co někdo zapomněl uklidit, z dosahu mých 

tlapiček a čumáčku. 

Jak šel čas, vyrostla jsem ve velkou psí slečnu, a začala jsem si uvědomovat, ţe jsem 

jiţ všechny dost potrápila s těmi štěněčími kousky a je čas s tím skoncovat. Bylo to, jako 

mávnutí kouzelného proutku.  Všem to připadalo moc divné a nevěděli co se to se mnou děje. 

Nemohli proto uvěřit, ţe se uţ nemusí bát chodit domů se strachem, co jsem zase provedla. 

Nemohli uvěřit, ţe jiţ nenachází po svém příchodu rozkousané věci. Kdyţ přišla návštěva, 

posadila jsem se u kulatého stolu v obýváku, a svým štěkotem se vţdy vloţila do diskuse, 

pokud se mi něco nelíbilo. Při jídle jsem však zapomněla na své slušné vychování a vyloudila 

vţdy nějaký kousek dobroty jako správný pes.  

  Jednoho dne jsem byla doma s maminkou své paničky a někdo zazvonil.  Naše babí 

šla otevřít, ale dlouho se nevracela, tak jsem se šla podívat, kde vězí a zda se jí něco nestalo. 

Představte si, ţe u vrátek stáli nějací lidé a loudili po ní peníze. „Po staré ţeně! To nemají dost 

těch svých! To jim není hanba prosit u starého člověka!“ 

Nemohla jsem se na to dívat, tak jsem na ně spustila ten 

nejstrašlivější štěkot a doufala, ţe se leknou a utečou. 

Utekli! Zachránila jsem naší babi před lumpy, co by ji 

nejspíš oloupili a moţná jsem zachránila i náš dům před 

vyloupením. Byla jsem na to patřičně pyšná!  Od té chvíle 

si mě všichni zamilovali. Od paničky jsem dostala velkou 

kost za odměnu, ţe jsem byla tak šikovná, ale mamince 



vyhubovala, aby příště nikomu neotvírala. Také musím říct, ţe na mě nikdy nezapomněli, 

kdyţ jsem měla svátek nebo narozeniny ani na vánoce, vţdy jsem něco dostala. Jednou to 

byly buřtíky, podruhé kostičky a jindy nějaký mls. 

  

Pokračování příště 

 

Kde domov můj? - Jižní Čechy 

 

2. díl Strakonice 

 

Průmysl 

Ve Strakonicích má tradici především průmysl textilní, strojírenský a pivovarnictví. 

Textilní průmysl zde zastupuje Fezko, a. s., které začalo roku 1812 vyrábět slavné Fezy. 

Vyráběly se také barety a jiné pokrývky hlavy, přikrývky, pletené zboţí a vlněné látky. Dnes 

se vyrábějí hlavně autotextilie. Firma vlastní Tonak a. s. a v roce 2005 zaloţila dceřinou 

společnost Fezko Slovakia s. r. o. v Ţilině. 

ČZ (neboli Česká zbrojovka) byla zaloţena roku 1919 (původ. název Jihočeská zbrojovka). 

Ze začátku vyráběla jen pistole, vzduchovky 

a pak i automatické zbraně. Od roku 1929 

dělá firma jízdní kola a od roku 1932 

i motocykly (téţ zn. Jawa), které největší 

slávy dosáhly v 50. a 60. letech. V roce 1946 

byl podnik znárodněn a ukončila se výroba 

zbraní. V 80. letech dochází k útlumu výroby 

motocyklů a firma se soustředila na produkci 

řetězů, nástrojů, forem, odlitků a obráběcích 

strojů k výrobě autokomponentů – 

převodových skříní a turbodmychadel. 

Strakonice získaly právo vařit pivo (tzv. právo 

várečné) v roce 1367, i kdyţ pivo se zde 

vařilo uţ před rokem 1308. Místní měšťanský pivovar byl zaloţen roku 1649. Dnes vaří piva 

značky Dudák (DUDÁK Black tmavý leţák, DUDÁK Driver nealkoholické pivo, DUDÁK 

Nektar světlý leţák, DUDÁK Premium světlý leţák, KLOSTERMANN polotmavý leţák 

KRÁL ŠUMAVY světlý leţák, OTAVSKÝ zlatý, PÁRTY soudek, ŠVANDA světlé pivo, 

VELKOPŘEVOR světlý speciál). Punc jedinečnosti tomuto zlatému moku dodává fakt, ţe 

strakonické pivo Dudák je vařeno ţenou – paní sládkovou Dagmar Vlkovou. 

 

Doprava 

Strakonice leţí na křiţovatce silnic první třídy 4 (Praha - Stráţný) a 22 (Draţenov - Klatovy - 

Vodňany - České Budějovice). 

Městem prochází ţelezniční trať 190 (Plzeň - České Budějovice), otevřená 1. září 1868. Tato 

trať je od 60. let elektrizována střídavou napájecí soustavou 25kV, 50Hz. Dále zde odbočuje 

trať 198 Strakonice – Volary (otevřená v úseku Strakonice - Vimperk dne 15. října 1893) 

a trať 203 Strakonice - Březnice, otevřená 11. června 1899. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťují tři autobusové linky firmy ČSAD STTRANS a. s. 

Autobusové nádraţí meziměstské dopravy leţí nedaleko vlakového nádraţí. Přímé 

autobusové spojení je do Prahy, Českých Budějovic a Brna.  

Členění města 
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Vývoj počtu obyvatel 

Rok 1869 1900 1930 1970 2003 2005 2008 2009 2010 

Počet obyvatel 7 887 8 333 11 000 17 245 23 545 23 925 24 038 23 872 23 473 

 

Kultura 

Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil v roce 1967 

u příleţitosti 600. výročí zaloţení města. Nyní se koná kaţdé dva roky vţdy na konci srpna 

a účastní se ho dudáci z více neţ desítky států. 

 Strakonické vítání léta - otevření muzea, přivítání nové turistické sezony, bohatý 

kulturní i sportovní program 

 Tattoo Jam - tetovací a hudební festival 

 Národní šampionát maţoretek ČR – mistrovství Čech - soutěţ maţoretkových skupin 

 Dance show - celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin 

 Strakonický běh městem - na společném startu vyběhnou zástupci všech věkových 

kategorií na trať dlouhou 5,5 km 

 Václavská pouť - pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní 

program 

 Rumpálování - středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská 

a kejklířská vystoupení 

 Běh okolo Kuřidla - XI. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové 

kategorie 

 Novoroční ohňostroj - v podvečer Nového roku se koná jiţ tradiční ohňostroj nad 

řekou Otavou 

 

 

Kvíz  

 

odpovědi z minula 

 

1. Kdy byl zaloţen Řím?     753 při.n.l. 

2. Kdy byl zavraţděn Caesar?      44 př.n.l. 

3. Co to znamenalo slovo calocagatia?          spojení duševní i fyzické dokonalosti 

4. V kterém tisíciletí vznikla egyptská civilizace? 4 000 př.n.l. 

5. Na co psali staří Egypťané?    na papyrus 

6. Co to byl sarkofág?     faraonova rakev 

7. Nejstarší pyramida v Egyptě se nazývá……  Dţoserova pyramida 

8. Nejvyšší pyramida v Egyptě je……   Cheopsova pyramida 

9. Kolikrát ročně sklízeli úrodu v Egyptě?  aţ 3x 

10. Měli zavlaţovací kanály?    Ano. 

 

Nové otázky: 

 

 Kdy k nám přišli věrozvěsti?   

 Co s sebou přinesli? 

 Na pozvání koho přišli? 

 Odkud přišli? 

 Kdy byla bitva na Bílé Hoře? 

 Kdy bylo popraveno sedmadvacet českých pánů? 

 Jak se dnes jmenuje Nosticovo divadlo? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dud%C3%A1ck%C3%BD_festival_ve_Strakonic%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/1967


 Kde stála Bouda? 

 V kterém století existovala Sámova říše? 

 Kdo vynalezl knihtisk? 

 

Lidové obyčeje 

 

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

 

1.díl - Postní doba 

 

Období, které vyplňuje čas mezi masopustem a Velikonocemi a začíná na Popeleční středu. 

Trvá 40 dní a začíná na Popeleční středu. 

Popeleční středa 

Středa, která následuje po masopustním úterý, se nazývá popeleční, protoţe tento den se světí 

popel z ratolestí (kočiček). Z tohoto popela dělá věřícím kříţek a říká: „Pomni, člověče, ţe 

prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tímto obřadem se připomíná věřícím pomíjivost ţivota 

a nutnost pokání. 

1. Neděle postní – černá 

První postní neděle se jmenuje černá, protoţe tento se ţeny odívali do černého 

vzhledem k nastávajícímu půstu. Nebo také se jí říkalo liščí. To proto, ţe v noci matky 

napekli svým dětem preclíky se solí a mákem a navěsili na proutky a pak děti ráno 

budili, ţe tudy šla liška a nechala preclíky na stromě. 

 

2. Neděla postní – praţná 

Tato druhá neděle má název od postního jídla – praţmo. „Praţmo“ jsou praţená obilná 

zrna nebo klasy. Z tohoto zrna se připravovala polévka – praţenka. 

 

3. Neděle postní – kýchavná 

Třetí postní neděle je nazývaná kýchavná. Ve středověkých spisech se dozvídáme, ţe 

náhlé morové rány se projevovali kýcháním, proto naši prapředci, aby se nenakazili, 

přáli si navzájem „Pozdrav Tě pán Bůh.“ U našich předků toto přání, bylo znamení 

dobrého vychování, přestoţe uţ nevěřili, ţe by se morem mohli nakazit. Věřili, ţe 

kýchání pročistí hlavu, proto se kupoval šňupací tabák. 

 

4.  Neděle postní – druţebná 

Vzniklo z toho, ţe ţenich s druţbou na námluvy tam, kam o pomlázce chtěl přijít na 

námluvy. Tuto neděli byla konaná zábava zvaná „spouštědlo“ na které se hlavně pil 

alkohol – dívky rosolku (sladký alkohol) / hoši pivo. 

 

5. Neděle postní – smrtná 

V tuto neděli se vynášela Morana  -symbol končící zimy. Jednalo se o slaměnou 

figurínu oblečenou do hadrů, stuţkami,… 

 

6. Neděle postní – květná 

Celý tento den je ve znamení svěcení kočiček. Na Strakonicku se dával posvěcený 

jasanový prut do sklepa, aby se v něm nedrţela ţádná „jedovatina“. Někde kočičky 

polykali, aby je nebolelo celý rok v krku. Nebo přetřeli oči kočičkami. Na Květnou 

neděli se nepeklo, člověk si oblékl nové šaty, obydlí se vymetalo zelenými ratolestmi. 

Černá slepice totiţ obvykle zanášela, kdo našel vejce v slámě tento den, měl uříznout 



očarovaný vrbový proutek, dojít na rozcestí poloţit vejce na něj a proutkem zamávat 

k jihu, severu a východu. Objevil se duch, který splnil kaţdé přání. 

 

Můj názor – Jitka S. 

 

Média a schizofrenie 

 

Bohuţel musím říct, ţe většinový tisk a televize sklouznuli v tomto případě k bulváru. 

Informuje na předních stranách a v důleţitých zprávách o negativních dopadech duševních 

nemocí na společnost. Pozitivní zprávy patří na stranu 15, pokud ovšem noviny stranu 15 

mají.  

Trošku lépe jsou na tom regionální noviny, rozhlas a „menšinové“ programy televize. Přesto 

všechno informace o tom, ţe většina lidí s duševní nemocí bere pečlivě léky a není tedy ani 

okolí ani sobě nebezpečná, patří mezi „sci-fi“ články. Obecně patří duševní nemoc mezi jedno 

z tabu témat a to přesto, ţe počet lidí s problémy s psychikou stoupá. Nejen z důvodů 

dědičnosti, ale hlavně z dnešní náročné doby.  

Ne kaţdý, kdo začne mít psychické problémy, musí 

přece rovnou jít do léčebny. Moţná vidina označení 

sama sebe za kohosi, kdo je divný, jiný, blázen, 

straší většinu a to tak dlouho, ţe skrývané problémy 

propuknou do něčeho, čeho se sami obávali, a to 

naprosto zbytečně. Ale i kdyby propukly, není to 

konec světa, ale nový začátek. Nový začátek, nová 

šance zamyslet se nad svým ţivotem nad svým 

spěchem a za čím?  

Třeba nám chce nový začátek naznačit, ţe ne vše se 

točí kolem „zlatého telete“. Ale vraťme se k médiím, 

dokud médii budou hýbat především negativní 

témata, asi se nikdy nedozvíme nic, co by nás 

doopravdy potěšilo. Asi to lidé zjistili, ale neví si rady co dál, zatím hledají.  

Moţná právě hledání dává šanci, nám nemocným, říct jak je to doopravdy. Ano, jsou 

nemocní, kteří nám dělají „ostudu“, ale na většině z nás, kdyţ nás potkáte na ulici, nic 

nepoznáte. Někdy si člověk není jistý, jestli to není špatně, jsou lidé, kteří závidí „zdarma“ 

získaný invalidní důchod, aniţ by lépe poznali, jak sloţitý ţivot psychicky nemocného 

člověka je. Ale za to uţ nemohou média, to uţ je na kaţdém nás, jak hluboko se do 

problematiky druhého podíváme. 

 

Náš literární koutek – Pavel M. (dvojnásobný vítěz ceny „Brouka v hlavě“) 

 

Další den 
 

Plamenem svíčky 

svlékám se z brnění 

všedního dne 

a tělo prostřený 

zakusí něhu 

čtyř holých stěn! 

 

Kamenné slzy, 

prašiví andělé 



modlí se ve lţi 

na dosah naděje 

a z jejich popela 

ukovám hedvábný meč! 

 

Slunovrat díků 

pod víčky z papíru 

rozevře náruč 

a z hebkých pancířů 

vstoupí do manéţe 

kavalír stesk! 

 

A pod tvým dechem 

usínám navěky 

oblečen do vůní 

koketní samoty 

povinně nevinný 

ti dluţím další den! 

 

1.cyklistická 
 

Šlapu si ani nevím jak 

a bez obavy ze bych spad, 

šlapu si ani nevím kam 

a přitom se usmívám, 

šlapu si a ani nevím proč 

snad jenom tak pro radost. 

 

Noční město 
 

Město je plné rozervaných pavučin, 

příchutí vesmíru 

ladných křivek 

dnů na míru. 

Město je plné dekadentních pocitů(proţitků) 

plné stavů beztíţe 

a Kristů bez kříţe. 

 

Město se topí 

a já se topím s ním 

ve vlnách rozkoše 

do noci rozprostřen. 

Město se topí 

v přáních a iluzích, 

v příchutích vesmíru 

a s prosbou o víru. 

 

 

 

 



Na zamyšlení 

 

Kameny  

 

Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Kdyţ se studenti usadili, vytáhl ze šuplíku nádobu 

a naplnil ji aţ po povrch kamínky. Pak se zeptal zda je nádoba plná. Studenti řekli, ţe ano.  

Učitel vytáhl krabici s menšími kamínky a nasypal je nahoru. Protřepal nádobu a menší 

kamínky popadaly mezi ty velké kameny - vyplnily mezery mezi nimi. Opět se zeptal, jestli je 

nádoba plná. Studenti jiţ váhavěji souhlasili. Vytáhl sáček s pískem. Nasypal jej na povrch 

nádoby, písek vyplnil po protřepání i ty nejmenší skulinky. Tentokrát jiţ byla nádoba 

skutečně plná. 

Řekl: "Touto ukázkou jsem chtěl vysvětlit, ţe tato 

nádoba je jako váš ţivot. Velké kameny znázorňují 

důleţité věci, jako je rodina, partner, děti, přátele. 

Pokud byste je ztratili, bylo by to pro vás zničující. 

Menší kamínky ukazují ostatní, méně důleţité věci - 

např. auto, dům, zaměstnání. A písek všechno ostatní 

- drobnosti denního ţivota. 

Kdyţ jdou písek nebo kamínky do nádobky jako 

první, nezůstane místo pro velké kameny. Stejně to 

platí i v ţivotě - kdyţ budete ztrácet čas a energii na 

drobnosti - materiální věci, nikdy nebudete mít čas 

na věci, které jsou skutečně důleţité! Proto, milí studenti věnujte v ţivotě skutečně důleţitým 

věcem. Hrajte si se svými dětmi, vezměte partnera tančit nebo do kina.  

Vţdy bude čas jít do práce, uklidit dům, navařit oběd nebo nakoupit. Mnoho štěstí. Ať se vám 

to podaří," dodal na konec vyučující.  

 

Počasník – Zdeněk P. 

 

Tornáda 

 

 Podobně jako cyklony i tornáda vznikají jako mohutný vír vertikálních větrů kolem 

oblasti nízkého tlaku. Odlišují se však krátkostí svého trvání (několik minut) a silou větru, 

který vytvářejí. Tornáda – lokální jevy, které se vytvářejí nejčastěji nad pevninou, dosud 

neodhalila všechny své záhady: mechanismy vedoucí k jejich vzniku jsou málo objasněny 

a proto je obtíţné tornáda předvídat. 

 

Vznik tornáda 

 Jakmile se studený a prudký výškový 

vítr překříţí s teplým přízemním větrem, 

jejich střetnutí vyvolá horizontální rotaci 

vzduchu. V případě, ţe k tomuto střetu dojde 

v bouřkovém mraku, proudění vystupující 

z teplého bouřkového mraku zdvihne rotující 

vzduchový válec a vztyčí ho do vertikální 

polohy. 

 Spojení vertikálního a otáčivého 

pohybu vytváří velmi široký sloup zvířeného 

vzduchu, mezocyklonu. Z dosud 

nedostatečně známých příčin se někdy uvnitř 



mezocyklonu objeví vír. Tento vír, který se stává viditelným, jestliţe je vzduch dostatečně 

vlhký, aby mohlo dojít ke kondenzaci, se spustí dolů, aţ dosáhne země, čímţ se vytvoří 

tornádo. 

 

 

Perný den na řídící věži Hosín – Jana Š. 

 

Od začátku května se kaţdý rok na letišti Hosín začínají konat akce, které zakončí 

Mikulášská besídka pro děti. Kdyţ je pěkné počasí, létá se i na Silvestra. 

Teď je, ale parný srpen a na letiště přijíţdí, jako kaţdý rok ţákovský výcvikový 

letecký oddíl z Innsbrucku, se kterým v roce 1992 obnovili přátelství, které přerušil na 

dlouhých dvacet let rok 1968. Někteří Rakušané bydlí na pokojích, které se nachází v budově, 

která navazuje na věţ, ze které je řízen letecký provoz. Jiní bydlí v karavanech a stanech, 

někteří jsou ubytováni v pensionech 

na Hluboké nad Vltavou. 

Jak tedy vypadá denní 

provoz na letišti? Létat se začíná 

kolem desáté aţ jedenácté hodiny. 

V kolik se začne létat, určuje počasí. 

Účastní se akrobati, ti se většinou ve 

vzduchu předvádějí, pak je 

v provozu navijákový provoz 

následují vlečné lety. Dispečer na 

kontrolní věţi musí sledovat 

seskoky parašutistů, paragliderů, 

modelářů, větroňů a motorových 

letadel včetně Kryštofa 13(Letecká 

záchranná sluţba) a téţ letadla 

přilétávajících z jiných letišť. Do tohoto zmatku ráno přijíţdí jedeno auto za druhým značky 

volkswagen. Milovníci legendárních „brouků“ tu mají sraz a ve dvě hodiny odpoledne začne 

závod o nejrychlejšího z nich. Některá autíčka patří mezi opravdové klenoty a jejich majitelé 

mají být na co pyšní. …, ale řídící leteckého provozu zaţívá na věţi opravdu perný den. Naráz 

létá kromě navijákových letů vše co má křídla.  

Jelikoţ Hosín u Českých Budějovic je zařazen do mezinárodních letišť České 

republiky řídí se provoz, pokud jsou ve vzduchu piloti cizí národnosti, v anglickém jazyce. 

Rádiový provoz je na jedné frekvenci řídící slyší všechny rozhovory mezi letouny. Rakouští 

piloti se mezi sebou ve vzduchu domlouvají v němčině, někteří čeští piloti neznající anglicky 

se ozývají v rodném jazyce a ostatní mluví buď česky či anglicky a dispečer na kontrolní věţi 

musí dávat přesné pokyny ve všech jazycích. Proto je řízení leteckého provozu řadí mezi 

jedno z nejnáročnější činnosti, při které je organismus člověka maximálně zatíţen stresovými 

situacemi. Na dopravních letištích mohou řídící letového provozu slouţit nepřetrţitě dvě 

hodiny a poté musí mít alespoň hodinovou přestávku. 

(napsáno za spoluúčasti p. Václava Schobera, drţitele světového rekordu 

v parašutismu) 

 

 

 

 

 

 



Pěstování pokojových květin aneb Adéla ještě nevečeřela – napsala Slávka P. 

 

Orchideje – 2. Díl 

 

Kaţdý milovník orchidejí zatouţí svou sbírku rozšířit – rozmnoţit. Mnoţení orchidejí je 

obtíţnější a existuje více moţností. Nejjednodušší je mnoţit dospělé rostliny dělením. Pro ty, 

co mají zahradničení jako hobby, je to obvyklé, ale pro 

profesionály je to zdlouhavé. Dělení se provádí při 

přesazování. Některé orchideje se rozpadají samy při 

vyjmutí ze substrátu, jinak se rozdělí pomocí 

dezinfikovaných nůţek. Místa řezu se nechají zaschnout 

a preventivně se zasypou dřevěným uhlím. 

 Dalším způsobem je mnoţení semeny. Pěstitel se můţe 

pokusit i sám získat semena. Tupou hůlkou po rozkvětu 

musíme orchidej opylit. Opylit můţeme jednu druhou 

(větší úspěch), ale i kříţením. Je třeba několik desítek 

pokusů. Po určité době se začne zvětšovat semeník, neţ 

pukne tobolka se semeny, trvá to měsíce. (Do získání semen relativně lehký úkol). Pak je to 

sloţitější. V přírodě ţijí orchideje v symbióze s různými houbami, bez kterých nevyklíčí. 

Proto není moţné semena orchidejí vyset do speciálních nádob, největší nadějí na oplodnění 

mají semena vysetá přímo do substrátu v květináči u mateřské rostliny, kde působí houby. Za 

3 – 6 let se z klíčící rostliny stane opravdová orchidej. Pěstování ve sterilním prostředí 

přenechte radši profesionálům. 

Dalším mnoţením je vegetativní. Mnoho orchidejí má tzv. pahlízy (silnější místa na stonku – 

zásobárna ţivin). Při přesazování hodně hlíz odpadá (hlavně, které neměly výhony). Kdyţ je 

po několika měsících malý květináč prokořeněný, musí se opatrně přesazovat, aby se 

nepoškodily choulostivé kořínky. Takto se dobře rozmnoţují Cattleya a Cymbidie. Dalším 

typem mnoţení je mnoţení muristénovými kulturami nebo tkáňovými kulturami, kterým se 

zabývají profesionálové v laboratořích. V tomto případě se podobá výpěstek mateřské rostlině 

(tzv. kopie) s minimálními mutacemi. 

 Pokračování příště. 

 

Slavní nemocní 

 

Nejasné příčiny úmrtí - Markýza de Pompadour 

 

Markýza de Pompadour, původním jménem Jeanne 

Antoinette Poissonová, milenka krále Ludvíka V. je 

dodnes povaţována za nejkrásnější Francouzku všech 

dob. Vynikala nejen svými půvaby, ale i hereckým 

talentem a politickým a kulturním přehledem. 

Dopisovala si s rakouskou císařovnou Marií Terezií 

i s ruskou carevnou Kateřinou II. a přátelila se 

s filozofem Voltairem. Po své čtyřicítce však 

předčasně zestárla. Špatně se jí dýchalo, trpěla 

nechutenstvím a otékaly jí nohy. Protoţe jen 

s obtíţemi chodila do schodů, museli ji ve Versailles 

vybudovat provizorní výtah. Koncem února 1764 ji 

král nechal přestěhovat do zámečku Choisy na 

předměstí Paříţe, který se dal snadněji vytopit, neţli 



pokoje ve Versailles. 

V té době uţ markýzu suţoval těţký katar, k němuţ se přidaly vysoké horečky. V polovině 

března se její stav neočekávaně zlepšil a horečka ustoupila. Počátkem dubna se dokonce 

znovu vrátila do Versailles. Pak však znovu dostala vysokou horečku, těţce dýchala 

a vykašlávala krev. V noci na 15. dubna 1764 přijala z rukou kněze poslední pomazání 

a k večeru toho dne vydechla naposled. Bylo ji pouhých čtyřiačtyřicet let. Oficiálně byla 

příčinou jejího skonu plicní tuberkulóza. Ovšem vzhledem k tomu, ţe i všechny předcházející 

královy milenky předčasně zemřely, nemůţeme vyloučit, ţe skutečnou příčinou smrti 

půvabné a vzdělané markýzy byla pohlavní choroba. 

 

Stavební slohy 

 

Baroko – 3.díl 

 

Kromě zmíněných jiţ prvních, předbělohorských staveb, totiţ luteránského kostela N. Trojice 

v Praze na Malé Straně (1611 - 

1613) a Matyášovy brány na 

Hradě (1614), sem lze zařadit 

nepočetnou tvorbu období 

třicetileté války, v jejíchţ 

detailech i ornamentice se ozývá 

ještě mnoho z odkazu renesance. 

Jsou to především honosná 

šlechtická sídla, rozšíření 

Mnichova paláce (nynější Tyršův 

dům) v Praze a skupina 

praţských a jičínských staveb 

Valdštejnových, které v historii 

naší architektury tvoří samostatný 

článek.  

Ve druhé polovině 17. Století - tedy jiţ ve skutečném raném baroku - přibývá stavebníků z řad 

šlechty, ale stavební činnost zahajují 

i duchovní řády - především jezuitské, 

a barok tohoto období se proto také někdy 

nazývá jezuitský.  

 

V pojetí architektury - církevní i světské - 

převládá směr klasicizující, při vší pádnosti 

článků strohý a v půdoryse i obryse uţívající 

převáţně přímek. Po vývojové stránce nelze 

v této době sledovat nějakou souvislou linii, 

neboť mnoţství cizích, hlavně italských 

architektů z různých míst a různého zaměření 

pracuje na jednotlivých zakázkách po celých 

zemích - kaţdý v duchu vlastního vyškolení. 

Protoţe početné italské společnosti měly ve 

své organizaci jak sloţku projekční, tak 

prováděcí, není u řady známých jmen jisté, 

zda jde o skutečné architekty - autory staveb, 

u nichţ jsou archívně doloţeni, nebo jen 



o stavitele, pracující podle cizího projektu. (Ostatně v celém barokním období jsou dosud 

autorství většiny staveb nejistá, a proto nás nesmí překvapit, setkáme-li se v literatuře 

s postupným připsáním jedné a téţe stavby různým umělcům.)  

Svým měřítkem, rozsáhlými komplexy budov - paláců nebo jezuitských kolejí - zasahuje 

barok 17. století do organismu a drobné zástavby měst nesourodě, cize a všechny úvodem 

vytčené klady, jako urbanistický cit, zmalebňující tendence apod., se dostaví teprve později.  

Typické pro raný barok jsou portálky i ostění oken s ušima a kapkami a některá okna po 

renesančním způsobu ještě sdruţená. Štíty vrcholí trojúhelníkem nebo segmentem a jejich 

boky svírají volutová křídla. Obrys 

doplňují kamenné koule a piniové 

šišky nebo obelisky. Klenby bývají 

valené s lunetami (výsečemi) nebo 

se styčnými lunetami (tedy podobné 

kříţovým). Klenby stejně jako stěny 

bývají někdy pokryty těţkým 

masivním přebohatým štukem. 

Příznačnými ornamenty jsou 

rouška, zv. Také šátek, a ovocný 

feston, přeţívající z renesance aţ do 

počátku 18. stolení, a zejména 

boltec, kombinovaný někdy 

s penízky.  

Vrcholný barok lze vymezit zhruba devadesátými léty 17. století aţ čtyřicátými léty 18. 

století.  

Stavitelství vrcholného baroku je charakterizováno vším tím, co bylo vytknuto obecně jako 

znak dynamizujícího směru tohoto slohu i jako přínos baroka. Vše ovládající křivky, určující 

půdorysy i obrysy staveb, se zmocní i okenního otvoru a především v církevní architektuře 

(u civilních staveb převáţně ve 

štítech a vikýřích) vytvářejí 

kasulové okno, zvané tak proto, ţe 

tvarem připomíná kasuli - kněţský 

ornát.  

Mezi řadou vynikajících 

architektů přední místo zaujímají 

oba Diezenhoferové, Kryštof 

a jeho syn Kilián Ignác, a Jan 

Blaţej nebo Giovanni Santini 

zvaný Aichl, jemuţ se někteří 

historikové umění v současné 

době pokoušejí přisuzovat díla aţ dosud připisovaná Kryštofu Diezenhoferovi (jehoţ povaţují 

jen za provádějícího stavitele). Především zásluhou těchto tří tvůrčích osobností se česká 

architektura dostává opět do popředí evropského umění. Ačkoli jiţ dříve vznikaly v našich 

zemích stavby vysoké kvality, mnohé z nich zůstávaly i nadále českému prostředí vzdálené 

svým duchem i pojetím. Tyto jednotlivé proudy přetváří a s českou domácí tradicí spojuje 

Kryštof Diezenhofer ve svých nedostiţných chrámových architekturách a jeho syn, 

spolupracovník a pokračovatel, pak dovršuje směr, kterému se právem dostalo označení český 

nebo praţský barok, a v němţ osobitým způsobem spojil dynamismus radikálního baroka, 

klasicizující francouzský barok a monumentalitu vídeňského okruhu.  

V klenbách kromě starších typů nastupuje počátkem 18. Století tzv. placka (neboli plachtová 

klenba), vytváření se buď ohromné plochy pro velkolepé malby, které potlačují stále více 



význam štukového ornamentu a přispívají k iluzivnímu prohlubování, zvyšování a otvírání 

prostoru.  

 

Svobodné Jižní Čechy 

 

Červená nad Vltavou – most 

 

 

 

Ukázka z knihy 

 

Pawlowská, Halina - Jak blbá, tak široká 

CO HODNÉ HOLKY MUSÍ VĚDĚT 

 

Co hodné holky musí vědět 

Venku byla dusící mlha. A byla neděle. A neměla jsem rande! A uţ tři hodiny mi nezazvonil 

mobil! A všechny mé kamarádky rande měly a všechny si myslely, ţe to je nejdůleţitější 

událost na planetě, a ţe je to tedy opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlaly. 

A mně najednou došlo, ţe jsem nesmírně hodná ţena! 

Ţe jsem nejela na hory, jen aby má stará matka nebyla sama doma, ţe jsem nešla nakupovat 

jen proto, abych naslouchala výlevům mé opuštěné sestřenice, ţe jsem místo na masáţ šla 

s mým sportovně zaloţeným muţem na procházku, ţe jsem spoluţačce pomohla se 

zaměstnáním a ţe jsem kolegyni našla paní na hlídání. Došlo mi, ţe i kdyţ jsem od přírody 

líná, ţe pracuju neustále jak idiot, jen aby mé děti nemusely pohnout prstem… A došel mi 



drsný fakt, ţe se mnou ale nikdo nezůstává, ţe mě nikdo neposlouchá, ţe se mnou nikdo 

nechodí, nepomáhá mi a taky se nikdo nesnaţí do mě vrazit všechny svoje prachy! 

Došlo mi, ţe jsem sice nejhodnější ze všech, ale ţe jsem taky největší chudák. 

A tak jsem se chtěla zabít. Oběsit se anebo do sebe nacpat prášky. Anebo se utopit. 

Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně jako mlha za oknem a byly tak horké, ţe 

jsem si je ve vaně musela zředit studenou vodou… Chvíli jsem se jen tak macerovala. 

Bilancovala jsem, jestli jsem na někoho nezapomněla. Jestli náhodou neexistuje někdo stejně 

hodný jako já. 

Na nikoho jsem nepřišla. 

Zaklonila jsem hlavu. Abych ji mohla ponořit, musela jsem se posunout hloub. Nešlo to. Byla 

jsem pod tlakem. Doslova. Přilepená ke dnu jako obrovská přísavka. Jako čisticí zvon, kdyţ 

uvízne v záchodové míse… Asi deset minut jsem se zmítala ve snaze se odloupnout. Mé tělo 

měnilo tvar jak nestvůra ze sci-fi filmu. Pak jsem odmlaskla. Tak mocně, ţe z vany 

vyšplouchla vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem 

vztek. Kdyţ na mě nikdo nemyslí, tak na sebe budu myslet JÁÁÁ! Kdyţ pro mě nikdo nic 

nedělá, tak pro sebe musím udělat něco sama! 

A hned jsem začala tím, ţe jsem si do vany nalila olej s rozmarýnem, pěnu z levandule a sůl 

z Mrtvého moře. 

A kdyby náhodou zas bylo venku hnusně a vy jste se cítily stejně, tak si připravte koupel 

a vezměte si do ní tuto knihu. Je v ní totiţ všechno, co hodné holky potřebují vědět. 

 

Na krovkách 

Nedávno jsem upadla a přišla jsem domů a muţ na mě koukal a říkal: "Co se ti stalo?" 

"No co by! Upadla jsem." 

Asi jsem vypadala špatně, protoţe manţel se nevěřícně zeptal: "Jen jednou?!" 

 

 Vinetuovi bratři a sestry 

 

Indiánské války - 2. díl 

 

Broskvová válka 

Rovněţ v Novém Nizozemí začala v roce 1655 broskvová válka a proslavila se útokem 

Indiánů na Nový Amsterdam. V dalších letech pomalu doznívala do ztracena. 

 

Esopské války 

Dvě války mezi Nizozemci a Indiány z kmene Esopus, k nimţ došlo v letech 1659-1663. 

První vypukla v důsledku napětí mezi 

osadníky a domorodci a následného 

opileckého incidentu. Druhá začala 

lstivým přepadem nizozemské osady 

Wiltwijck velkou skupinou Indiánů. 

Nizozemcům se stejně jako v předchozích 

konfliktech podařilo zaţehnat nebezpečí 

poráţky a získat převahu, ale jiţ natrvalo 

ztratili v Indiány důvěru. 

 

Bobří války 

Tato série konfliktů způsobená 

irokézskou expanzí se do značné míry 

vymyká představě o obraných 



a spravedlivých indiánských válkách (která sama o sobě je sporná). Bobří války probíhaly 

v letech 1609-1701 s menšími či většími pauzami. Často uváděný důvod, ţe to bylo za účelem 

monopolizace obchodu s koţešinami (hlavně bobřími), je dnes zpochybňován. Spíše se 

předpokládá, ţe šlo o pokračování tradičních konfliktů, které Irokézové vedli proti okolním 

etnikům a Francouzi měli tu "smůlu", ţe si tato etnika vybrali za spojence. Válka postupně 

utichala, neboť Francouzi měli zájem mocné sousedy neutralizovat a irokézská moc byla silně 

otupena na konci sedmnáctého století za války krále Viléma (součásti devítileté války). 

Irokézové od té doby nepředstavovali pro Novou Francii váţnější hrozbu, ačkoli část z nich 

zůstala spojenci Britů.  

 

Metacomovo povstání 

Tento značně rozsáhlý konflikt většiny novoanglických kmenů s tamějšími osadníky se 

odehrál v letech 1675-1676 (někde aţ 1678). Podle jeho vůdce, náčelníka Metacoma, 

nazývaného král Filip, byla nazývána válka krále Filipa. Indiáni vyuţívali znalosti terénu 

a dobrou vybavenost evropskými zbraněmi a zprvu slavili značné úspěchy. Začátkem léta 

1676 se však situace obrátila. Indiánům docházely zásoby a Angličané v boji vyuţívali 

mnoţství spojeneckých Indiánů jako zvědů. V jiţních oblastech válka skončila začátkem 

podzimu 1676, na severu trvaly menší boje ještě dva roky. Ztráty na ţivotech a materiální 

škody byly obrovské. Angličané měli více neţ 1000 mrtvých z toho 2/3 vojáků padlo přímo 

v boji (různé zdroje uvádí čísla od 600 do 2 500 mrtvých). Více neţ tucet měst lehlo popelem, 

přibliţně dvacet dalších bylo poškozeno; samoty a malé vesnice byly téměř do kořene 

vyvráceny. Domorodci pobili velkou část dobytka (8000 kusů). Konflikt uvrhl kolonie do 

hluboké sociální a ekonomické krize, z níţ se vymanily aţ počátkem 18. století. Indiáni však 

ztratili asi pětkrát více lidí a přestali působit jako politická síla, na kterou by osadníci museli 

brát ohled. 

 

Baconovo povstání 

Tato koloniální občanská válka proběhla v roce 1676 na hranicích Marylandu a Virginie. 

Spouštěčem byly útoky indiánských kmenů Susquehannocků a Doegů na osadníky (někdy se 

uvádí samostatně jako druhá válka se Susquehannocky, 1675-1676). Výsledkem bylo zřízení 

vůbec prvních indiánských rezervací (pro kaţdý kmen zvlášť) na území Virginie v roce 1677, 

kdy Cockacoeske, povaţovaná za nejvyšší náčelnici v té době velmi oslabené Powhatanské 

konfederace, podepsala smlouvu, podle níţ si Indiáni podrţeli právo lovu mimo rezervace. 

 

Válka krále Viléma 

V této první imperiální válce mezi Francií a Anglií v letech 1688-1697 bojovaly na obou 

stranách různé indiánské kmeny. Větší podporu měli tradičně Francouzi, kteří nebyli tak 

početní, nevyvíjeli tlak na indiánskou půdu, intenzivně s nimi obchodovali a dokázali 

s domorodci obratně jednat. Liknavá politika a vojenská neschopnost Anglie způsobila, ţe 

jejich jediní významnější indiánští spojenci Irokézové raději uzavřeli s Francouzi v Montrealu 

v roce 1701 smlouvu o budoucí neutralitě, kterou v dalších desetiletích (s výjimkou 

Mohawků) v zásadě dodrţovali. 

 

18. století 

Pronikání bělochů na západ nabralo na intenzitě, přesto územní expanze znovu nebyla jedinou 

příčinou válek (například Pontiacova vzpoura nebyla způsobena spory o území, ale především 

netaktní britskou politikou). Indiáni si nicméně začali uvědomovat, ţe jim hrozí trvalá ztráta 

území a případně "suverenity" a snaţili se organizovat do větších celků, které by dokázaly 

lépe čelit euroamerické materiální, organizační a nyní uţ i početní převaze. To se projevilo za 

války s kmenem Yamasee, během Pontiacova povstání a za severozápadní války. Ve všech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pontiacovo_povst%C3%A1n%C3%AD


těchto konfliktech utrpěli běloši mnoţství poráţek a převahu získali jen za cenu těţkých ztrát 

a nasazením značných sil. Indiáni se kromě toho pokoušeli vyuţít ve svůj prospěch 

nepřátelství mezi jednotlivými bělošskými národy. Ve francouzsko-indiánské válce tak 

většina domorodců podporovala početně slabší a přátelštější Francouze proti Britům. Naopak 

během americké války za nezávislost stála větší část domorodců na pro ně přijatelnější britské 

straně. Přesto byly indiánské úspěchy jen dočasné. Výsledkem bojů v 18. století bylo posunutí 

faktické hranice do oblasti Velkých jezer, západního Ohia a místy aţ k řece Mississippi. 

 

Válka královny Anny 

Evropská válka o španělské dědictví se v Americe nazývá válka královny Anny (1702-1713). 

Jednalo se o druhý ze série francouzsko-britských imperiálních konfliktů v Severní Americe. 

Opět se do bojů zapojili na obou stranách Indiáni. Známou akcí provedenou kombinovanými 

silami kanadských Francouzů a spojeneckými Indiány byl útok na novoanglický Deerfield 

v roce 1704. Tento přepad stál anglické kolonisty 56 mrtvých a 112 zajatých. Válka skončila 

Utrechtským mírem potvrzujícím územní ztráty Francouzů. 

 

Válka s Tuscarory 

V Severní Karolíně došlo v letech 1711-1715 ke konfliktu mezi britskými, nizozemskými 

a německými osadníky a irokézským kmenem Tuscarorů. Výsledkem byla poráţka 

domorodců, jejich následná migrace a začlenění do Irokézské ligy. 

 

Války s kmenem Lišek 

Jednalo se o dvě války, které vedli Francouzi a jejich spojenci Ottawové, Huroni, 

Potawatomiové a další s kmenem Lišek (Foxové) a jejich spojenci Mascouteny. Proběhly 

v letech 1712-1716 a 1728-1733. Příčinou první války bylo zřejmě vzrůstající přelidnění 

a napětí okolo pevnosti Detroit. Příčinou druhé bylo neutuchající nepřátelství Lišek vůči 

Francouzům a jejich útoky na kolonisty a francouzské indiánské spojence. Lišky byly v bojích 

drtivě poraţeny a přišly o mnoho stovek svých příslušníků. Zbytky kmene v počtu asi 500 lidí 

se pak stáhly k Saukům, kteří je de facto začlenili do své komunity. 

 

Pokračování příště 

 

 Vyprávěj, Jani 

 

Kryštof 13 - 2.část 

 

Zajišťovaná oblast 

Kaţdé stanoviště LZS má akční 

rádius - oblast, která je letecky pokryta 

daným stanovištěm. To představuje 

v nejhorším případě cca půl hodiny od 

obdrţení výzvy k letu po dolétnutí do 

nejvzdálenějšího místa spádového 

území.  Ideální doba je ale maximálně 

15 minut, a proto jsou spádová území 

plánovaná jako kruhy s poloměrem 50 

km. 

Samozřejmě, ţe základní 

podmínkou pro lety je odpovídající 

počasí a dobré povětrnostní podmínky. 



Jak vypadá vrtulník zevnitř 

 

Vrtulníky Kryštof 13 (České Budějovice) jsou svým vybavením prakticky totoţné se 

sanitními vozidly. Jsou tu různé druhy přístrojů, např. defibrilační, s monitorací krevního 

oběhu, EKG, které lze odesílat přímo z místa zásahu do PC kardiocentra. Dýchací přístroje, 

dávkovací pumpy na roztoky, přístroje měřící obsah kyslíku, kysličníku uhličitého 

i uhelnatého v krvi. V záchranářském batohu pak najdeme další vybavení, speciální nůţky, 

které slouţí k přestřiţení bezpečnostních pásů, motorkářského oděvu či rozbití okna 

havarovaného automobilu, celou řadu léků, obvazového materiálu, infúzí, tonometr, 

fonendoskop, glukometr. Prostor na palubě je vybaven dvěma lahvemi se stlačeným 

kyslíkem.  

V zavazadlovém prostoru se nachází vakuová matrace, sada vakuových dlah, 

vyprošťovací plachta a krční fixační límce, několik balíčků pro ošetření specifických případů, 

porodnická sada i sada k ošetření popálenin. V některých případech je vyţadován akutní 

transport novorozence s vyuţitím inkubátoru.  

Jednou z novinek v Českých Budějovicích je speciální vybavení pro práci v podvěsu, 

nebo pro slanění v případě, kdy není moţné přistát v obtíţném terénu. Dále je moţné pouţití 

záchranných plovacích vest či vodáckého házecího pytlíku s lanem pro tonoucího, nebo 

vodáky v ohroţení. 

 

Víte, ţe…? 

- od roku 1995 se heliport (stanoviště) LZS nalézá na letišti Hosín u Českých 

Budějovic? 

-  v současné době je v republice deset stanovišť? 

- za dobu téměř 24 let zasahovaly vrtulníky Letecké záchranné sluţby v České republice 

u záchrany kolem 100 tisíců osob, z nichţ se asi polovina nacházela v kritickém stavu, 

kdy přeţití záviselo na rychlosti poskytnutí první odborné lékařské pomoci a na 

následném transportu do nemocnice? 

- velmi kaţdého těší, ţe touto sluţbou bylo zachráněno i hodně dětí, které utrpěly váţná 

zranění nebo se nacházely v kritickém zdravotním stavu… 

(pouţito z Almanachu LZS) 

 

 Zlaté české ručičky 

  

 opletový (nejdelší) drát bude stejným 

způsobem pokračovat aţ do místa, kde 

jsme začali. 

 z vrchu je prostrčíme do místa do 

prvního očka a učiníme tak dvakrát, 

aby vznikla stejná obtočka jako 

v předešlých místech 

 

4. Květináč otočíme dnem dolů a všechny 

dráty narovnáme. Budou tvořit osnovu 

výpletu.  

 



5. Vezmeme si zbytek drátu dlouhý asi 1,5 m a připojíme ho k jednomu z míst, kde se dráty 

kříţí kolem dna květináče. Vedeme jej šikmo vlevo k místu, kde se překryje první svislý drát. 

V tomto místě dráty přidrţíme ukazováčkem pravé ruka a palcem a ukazováčkem druhé ruky 

dvakrát obtočíme. Vodorovný oplétací drát vedeme dál spirálovitě kolem obvodu květináče 

a při překříţení dráty stejným způsobem zkrucujeme. Během práce svislé dráty utahujeme, 

aby se nám síť zpevnila.  

 
6. Kdyţ dopleteme aţ k hornímu okraji, oplétací drát zasuneme nepatrně dovnitř nádoby 

a postupně ukončujeme všechny svislé dráty. Kaţdý svislý drát čtyřikrát zkroutíme 

s vodorovným a odštípneme tak, aby konce nevyčnívaly.  

 
 

Další typy výpletu 

 

Výplet s násobným kříţením  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvířecí a rostlinná říše – Jitka S. 

 

Letecké schopnosti kolibříků 

Přestoţe jsou kolibříci malí ptáčci, umí se ve vzduchu velmi slušně pohybovat. Za jednu 

sekundu mohou mávnout křídly 12× aţ 90 × (v závislosti na 

druhu), díky čemuţ se mohou ve vzduchu doslova zastavit 

na místě. Dokáţí také vyvinout rychlost větší neţ 54 km/h 

a jako jediní zástupci ptačí říše dokáţí létat pozpátku. 

 

Zajímavosti z rostlinné říše 

 Nejmenší semena mají epifitní orchideje, velikostí 

a vahou se blíţí zrnkům pylu některých travin (tj. asi 

milion semínek na gram). 

 Mammillaria carmenae byla popsána v roce 1953, ale ve sbírkách byla však 

známa daleko předtím. 

 Nejdelší alej stromů byla 5,2 km dlouhá a našli byste ji ve Wiltshiru. 

 Lophophora williamsii se pouţívala na léčení astmatu a revmatizmu. 

 V dţungli se list rozloţí jiţ po 6 týdnech od chvíle, kdy dopadl na zem. 

 Adenium obesum obsahuje jedovaté kardioaktivní glykosidy, které se dodnes 

pouţívají v Africe v lidovém léčitelství a přípravě jedu do šípů. 

 Tequila je alkoholický nápoj vyrobený destilací uvařených a zkvašených středů 

rostlin Agave. Tradičně se pije neředěná, dochucená jenom špetkou soli a 

několika kapkami citronu. 

 

PÍSKOVNA ERIKA 

Na břehu subtropického jezera 

Pískovna Erika je v současnosti nejlépe odkrytým profilem starosedelského souvrství, které je 

nejstarší sedimentární jednotkou Sokolovské pánve. Klastické uloţeniny této jednotky 

vznikaly ve starších třetihorách v prostředí říčních toků a mělkých jezer. Celková mocnost 

souvrství na lokalitě je 22 m, z toho svrchních 12 m bylo předmětem těţby. Co do zastoupení 

převaţují štěrky a písky, které jsou místy zpevněny křemenným nebo ţelezitým tmelem na 

slepence a pískovce. V pískovně jsou výborné podmínky pro sledování různých druhů 

vrstevnatosti, zvrstvení a struktur hornin, odkud lze vyčíst mechanismus a prostředí vzniku 

vrstev. Zvlášť působivé a unikátní jsou řezy agradačními valy podél říčních koryt, provázené 

erozí dříve uloţených vrstev. 

Erika je mezinárodně známou lokalitou eocénní flóry - rostlinné společenstvo starosedelského 

souvrství nese diagnostické znaky tzv. stálezelených pralesů subtropického pásma. 

V pískovně probíhala donedávna těţba a třídění štěrkopísků pro potřeby vodní rekultivace 

rozsáhlých uhelných lomů v Sokolovském revíru. 

 

http://www.weri.cz/?text=11-zajimavosti-z-rostlinne-rise


 


