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Hezky česky nebo czenglish?
Hezky česky nebo czenglish?
Čeština je západoslovanský jazyk a má mimořádně bohatou slovní zásobu,
mnoho zvláštních gramatických jevů a několik nepříliš obvyklých hlásek. V
dnešním globalizovaném světě se velmi často v češtině objevují anglicismy.
Vyskytují se v odborné terminologii, ale pronikají i do běžné konverzace a stále
více anglicismů se objevuje i v novinách, časopisech, rozhlase i v televizním
vysílání. Anglické výrazy bezesporu nejvíce zasáhly oblast informatiky. Největším
fenoménem je pojmenování firem, programových formátů a autorských projektů
anglickými názvy. Jako příklad můžeme uvést Cinema City nebo Sazka Arena.
Češi ovšem v zápalu své světovosti často používají angličtinu ve stylu Czenglish =
napůl česky a napůl anglicky. Používaná terminologie obsahuje bohemismy a
navíc se mnohdy vyskytne i nesprávná větná skladba. Poangličtěná forma češtiny
je pro cizince zábavná, ale může být i motorem velkého nedorozumění. V
projevech státníků může vést až k incidentu. Takto zkomolené věty mohou
dokonce nabýt zcela jiného významu…
Některá slova do angličtiny prostě nepřeložíte vůbec. Ryze český název našeho
časopisu nás potěšil. Kabrňák je prostě „česká značka“ a má národní váhu jako
např. Pohořelecký kapr nebo Žatecký chmel. Chráněné zeměpisné označení –
ochranná známka – je podle EU nutno doložit tím, že je výrobek spjat výrobou,
zpracováním, či tradicí s určitým místem. V tomto směru máme jasno, KABRŇÁK
je originál pro ČR a je spjat s naší firmou a městem Brnem.
I přes jednoznačně český název časopisu jsme museli začátkem letošního roku
zavést elektronickou podobu časopisu a tentokrát jsme se neobešli bez
anglického názvu – newsletter. Bez angličtiny se prostě v dnešní době
neobjedeme. Ještě, že slovo kabrňák do angličtiny přeložit prostě nejde. Pokud
použijete personal computer a připojíte se po internetu pomocí programu
Internet Explorer nebo Mozila Firefox na naše www.kabrnak.cz, pak už budete v
českém jazykovém ráji. Jen tak mimochodem. Zkratka www znamená
celosvětovou počítačovou síť – pavučinu, která distribuuje soubory dokumentů,
které lze hypertextově prohledávat. Vítejte na World Wide Web našeho českého
Kabrňáka.
Redakce
Kabrňák
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Kulturní akce, zajímavosti, pozvánky, informace k z kraje
VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH AKCÍ V KRAJI A OKOLÍ

BRNO
BRNO
2. 3. 2012-3. 3. 2012
FRANCHISE Meeting Point - Největší přehlídka franchisových
příležitostí v ČR
Místo konání: Brněnské výstaviště
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
8. 2. 2012-8. 9. 2012
Svědkové z úsvitu časů / poznejte svět lišejníků a
mechorostů
Místo konání: Moravské zemské muzeum – Biskupský dvůr
Organizátor: Moravské zemské muzeum
Typ akce: Ostatní, Příroda, Výstavy

VELKÁ BÍTEŠ
21. 3. v 15 hod.
VYNÁŠENÍ MORÉNY
Pro rodiče, děti i širokou veřejnost
Odchod v 10 hodin od MŠ Masarykovo náměstí
V případě nepříznivého počasí bude termín přeložen.
Organizuje: MŠ Masarykovo náměstí
25. 3.
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
05. - 23. 3 - Výstavní síň Staré radnice
Výstava - LETADLA, - která v Náměšti létala i nelétala, aneb
TNMC se Vám představuje
Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou Vás co
nejsrdečněji zve na výstavu LEDATLA, která v Náměšti létala i
nelétala, aneb TNMC se Vám představuje. Přijďte se za námi
podívat, zavzpomínat třeba i na doby, kdy jste si ještě našli čas
na modelařinu a nebo se prostě jen tak pokochat uměním,
které Vás dozajista osloví.
Výstavní síň na Staré radnici, otevřeno po-pá 9-11.30, 13-16
hod., so 9-11 hod. ne 14-16 hod.
24. 03. – Sokolovna, 20:00 hod.
NETRADIČNÍ PLES - Ples v Kosmu
JéTé Pádlo ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vás
srdečně zvou na XVI. Netradiční ples, který ponese název "PLES
V KOSMU". K tanci a poslechu hraje ag. Music Production.
Vstupné 150,- Kč, předprodej lístků v Informačním centru na
Masarykově nám. od 20. 02. 2012.
31. 03. – Sokolovna, 21:00 hod.
V-AGENCY - Spring dance párty
K tanci a poslechu zahraje DJ Folteen. Vstupné: 60,- Kč

KUŘIM
9. 3., Club Escape Zámek Kuřim
Oldies party & mix DJ Flash
Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční
oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i
novější. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup do 21:00 zdarma,
pak 30 Kč.
9. a 10. 3., Kulturní dům Kuřim
VII. Disko-Rocko Erotický ples
Hrají: ANNA (stará i nová setava), D. J. Boris, Doga.
Dámský a pánský striptýz, obsluha nahoře bez, bohatá
tombola, vstupenky na tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).
10. 3., Club Escape Zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se
skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Absolut 30 Kč.
Vstup jako každou sobotu zdarma.
17. 3., Club Escape Zámek Kuřim
St. Patrick Day DJ Flash
Oslavte s námi den svatého Patrika! A jak jinak než s
irskou whiskey! Za drink Tullamore dew můžeš vyhrát
bekovku, šátek, přívěšek nebo hlavolam. Večer se
skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu
zdarma.
21. 3., v 8:15 a 10:00, velký sál KD
Příběhy včelích medvídků
Zadáno pro MŠ. Divadelní představení pražského divadla
Krapet. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu
dospělé osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.
22. 3. 20:00, Club Escape Zámek Kuřim
(Orgasmus) Bez předsudků - Live Theatre
Bez předsudků je báječnou, dojemnou a zároveň mírně
lechtivou komedií o přátelství, zvědavosti, vztazích,
tajemstvích... A hlavně o nás všech – lidech jako
takových. Je plná legrace i trpkého pochopení. Komedie
Bez předsudků je další příležitostí pro herce, kteří si za
své umění vysloužili již řadu ocenění na prestižních
přehlídkách a festivalech po celé České republice.
www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč,
ostatní 100 Kč.
31. 3., 20:00, Sokolovna Kuřim
1. jarní bál přátel dobrého vína
K tanci a poslechu zahraje báječná cimbálová muzika
Fjertůšek, BOHATÝ PROGRAM. Vstupné: 220,- Kč/osoba,
400,- Kč/pár. V ceně vstupenky navíc: sklenička na víno,
večeře (řízek s bramborovým salátem). Rezervace
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Město Bučovice se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 40 km východně od Brna
na mezinárodní silnici E 50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm, na železniční trati
Brno – Veselí nad Moravou. Město leží v údolí říčky Litavy a v současné době má,
včetně místních částí Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice, téměř 6 500 obyvatel.
Od 1. 1. 2003 má statut obce s rozšířenou působností III. stupně pro 19 obcí.
První písemné zmínky o Bučovicích jako městečku pocházejí z r. 1322. Předpokládá se
však dřívější existence městečka. Dokládá to objev z konce roku 2000, který prokazuje,
že v prostoru dnešní zámecké zahrady a dvora stával v 1. pol. 13. století velký kamenný
kostel.
V roce 1369 jsou Bučovice v písemných památkách nazývány přímo městečkem.
Vzhledem k tomu, že se majitelé často střídali, stabilizované panství se podařilo
vytvořit až v 16. století. Bučovice prožívaly úspěšný rozvoj, kvetla řemesla, v okolí
vyrostly vinice a chmelnice, bylo založeno 31 rybníků. V období třicetileté války bylo
město těžce postiženo. V r. 1631 vyhořelo a roku 1645 bylo, s výjimkou zámku, který se
podařilo ubránit, poničeno Švédy. K novému rozvoji města došlo v průběhu 18. a 19.
století, kdy se zde rozšířilo tkalcovství, výroba keramiky a později zejména textilní
průmysl, jenž byl ke konci století vystřídán především dřevařskou a nábytkářskou
výrobou. Přelom 20. a 21. století je pak spojen zejména s rozvojem strojírenství a na
dřívější tradice navázala výroba netkaných textílií.
Nejvýznamnější historickou památkou je zámek – národní kulturní památka - s
francouzskou zahradou. Čistě renesanční budova zámku, jedinečná renesanční stavba
na sever od Itálie, s ojedinělou bohatou manýristickou výzdobou interiérů, byla
vystavěna v letech 1567 - 1582 Janem Černohorským z Boskovic. Na nádvoří zámku je
manýristická barokní fontána s postavou bakchanta. V zámku sídlí muzeum se stálou
expozicí o historii Bučovic a okolí.
Dalšími pamětihodnostmi jsou farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (1637 - 1641),
klasicistně upravený ve 20. letech 19. století, a barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a
sv. Jana Sarkandra, Strakoschův dům na náměstí z konce 18. století, kubistický Obecní
dům (1913 - 1914), nyní sídlo Městského úřadu Bučovice, židovský hřbitov s náhrobky
ze 17. - 20. století a areál Hradisko, kde jsou dochovány zbytky středověkých valů a
příkopů, kdysi rekreační areál, dnes se zde nachází školy, plavecký bazén a sportovní
hala.
V roce 2011 byly dokončeny vodní nádrže s biocentrem v místní části Vícemilice s
bohatou faunou i flórou vybízející k příjemným procházkám. Poloha města na úpatí
Ždánického lesa poskytuje obyvatelům i návštěvníkům Bučovic bohaté možnosti pro
pěší turistiku i cykloturistiku. Mnohými stezkami lze podniknout výlety například do
blízkých Chřibů, kde se nachází nad vodní nádrží zřícenina gotického hradu Cimburk.
Můžete navštívit buchlovický zámek, hrad Buchlov nebo Moravský kras s krápníkovými
jeskyněmi a propastí Macochou. K dispozici je hotel Arkáda, čtyři penziony a několik
restaurací. K pořádání kulturních akcí, svateb či rodinných oslav lze využít sál
Katolického domu. Město je hospodářským a vzdělávacím střediskem oblasti, jsou zde
dvě základní a dvě střední školy – gymnázium (v r. 2002 oslavilo 100. výročí založení) a
obchodní akademie (v témže roce 50. výročí založení). V Bučovicích sídlí i vojenský
útvar.
V roce 2004 byl otevřen nový plavecký bazén v areálu základních škol a sportovní areál
v Hájku, jehož součástí jsou tenisové kurty a fotbalové hřiště s restaurací a vyhřívané
koupaliště s toboganem. Návštěvníci Bučovic mohou využít místní fitcentrum a
bowlingovou dráhu.
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Křížovka o ceny, sudoku, a další kvízy

Vylosovaní, kteří nám zašlou správný text tajenky, obdrží volné vstupy do termálního bazénu Hotelu Termal Mušov.
Tajenku nám posílejte nejpozději do čtvrtka 22. 3. 2012 na adresu: Moravská reklamní, spol. s r. o., Příkop 6, 602 00
Brno, nebo e-mail: info@mrs.cz, předmět: Křížovka. Nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení.

Minerální termální voda
Naše termální minerální voda s teplotou 34–36 °C vyvěrá z
hloubky 1 500 m.
Oficiální vyhodnocení kvality naší minerální vody
"Zdroj geotermální vody s vysokým obsahem sirovodíku a
minerálních látek s výstupní teplotou pramene 46 °C je zcela
ojedinělý v ČR a je vhodný k využití k léčbě indikací u
onemocnění pohybového aparátu, nemocí ústrojí močového,
nemocí kožních a ženských."
(Citace stanoviska expertní komise VZP ČR odboru ekonomiky
lázeňské a ozdravenské péče ze dne 6. 4. 1996)
"Zdroj 3G Mušov" je svým obsahem titrovatelné síry, vysokou
teplotou a prakticky neutrální hodnotou PH významným
pramenem, vhodným zejména pro choroby pohybového
aparátu a některé choroby kožní.
(Stanovisko "Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů
MZ ČR" ze dne 30. 6. 1995)
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Výklad znamení, horoskopy, snář
RYBY (19.2. – 20.3.)
Osoby narozené ve znamení Ryb mají bohatý duševní život, dobrou intuici a představivost. Jsou citlivé,
jemné a trošku snílkové.

Většinou nemají silnou vůli a neumějí se rychle rozhodovat.
Ryby se považují za dosti neprůbojné. Málokdy mají vlastní názor. Pokud to jen jde, tak unikají jakékoliv
rivalitě. V životě se řídí hlavně podvědomím a intuicí, která jim říká, jakou cestu si mají vybrat, a upozorňuje
je na nebezpečí. Jejich představivost je mocnější než realita.

Jednoduše získávají vědomosti a dokáží se dobře naučit cizí jazyky.
Dokážou dosáhnout mnoho za předpokladu, že najdou obor, ve kterém se dobře realizují. Osud Ryb záleží
od jejich morálního rozvoje a okolí, v jakém žijí. V jejich přirozenosti je hodně rozporů, nejistoty a pasivity.
Často v životě prohrávají. Pokud se v něčem více angažují, tak to často přináší hodně nepříjemností, které
potom působí rozčarování.

Jednoduše přecházejí od extrému do extrému.
V jejich charakteru se občas objevují takové vady, jako smyslnost a sobectví. Kritika je nemobilizuje, spíše u
nich vyvolá depresi.

Doma a v práci nejsou příliš pořádkumilovní.
Mají rádi svobodu při práci. Jsou dobrými zaměstnanci.
Zřídkakdy se mýlí. Ryby bývají dosti oblíbené. Málo se u nich objevuje závist, vulgarita a rády vždy
pomohou. Jsou citlivé na krásu a dobře vychované. K lidem přistupují přátelsky a se srdečností. Velmi rychle
se zamilovávají a dokáží být v lásce stálé. V jejich charakteru je velká sexuální aktivita.

Ryby nemívají dobré zdraví a často jsou nemocné.
Dosti obvyklé jsou u nich různé závislosti. Nejlépe si radí v práci spojené s lidskými problémy. Většinou jsou
to dobří pečovatelé, sestřičky, učitelé, a mívají úspěch jako umělci nebo v povoláních humanitních a
přírodovědných.
Planeta: Neptun
Živel: voda
Roční období: zima
Přátelská znamení zvěrokruhu: Rak, Štír
Šťastná čísla: 6, 12, 24
Kámen: perly, ametyst a podle talmudu korál
Kov: stříbro
Květina: pomněnka
Bylina: hřebíček
Strom: vrba, lípa
Pták: kanár
Barva: zlatá
Tkanina: satén
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Zdraví, hubnutí, nemoci
Nachlazení - jak se ho rychle zbavit
Nachlazení je lidový název
pro infekci způsobenou
nejčastěji viry, zahrnuje
onemocnění horních i dolních
dýchacích cest včetně teploty.
Veškeré nepříjemné pocity
způsobuje zánět sliznic.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé
oblasti spolu sousedí, dostaví
se dříve nebo později bolest v krku,
rýma a kašel. Může se přidat teplota,
jiná infekce -velmi často přejde
nachlazení do chřipky, nebo se objeví
nepříjemné opary.

Lze nachlazení předejít?
Vitamín C posiluje imunitní systém a působí preventivně proti infekci. Je jedno, zda ho budeme užívat v přírodní
či syntetické podobě. Doporučená preventivní denní dávka by se měla pohybovat od 500 mg do 1000mg.

Jak na nachlazení vyzrát?
Nachlazení není tak vážná nemoc, že by bylo bezpodmínečně nutné se začít léčit léky. Většinou stačí pití čaje s
medem a citrónem a prášek proti teplotě a bolesti. Což nachlazení nevyléčí, pouze pomůže zmírnit nepříjemné
příznaky. Platí ovšem jedna zásada. Nemocný by se měl vyležet. Pokud se stav nezlepší do sedmi dnů, měli
bychom zanechat samo-léčení a navštívit lékaře.
Zdroj:PharmDr. Hana Šindelářová

8

Sport
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Motosport a jiné sporty, zajímavosti
ze sportovního světa

Fotbalový klub Zbrojovka Brno
Založení klubu
Začátkem 20. století se v Brně zrodilo hned několik fotbalových
seskupení, mezi která patřily např. Svatoboj, Blesk, DSK Olympia,
Achilles, Technika, německý Brünner RK a Moravská Slávia.
První zmínky, které vedou k dnešnímu klubu FC Zbrojovka Brno, směřují
do tehdy předměstské části Brna, Židenic. V Židenicích již existoval klub
Horymír a také Studentský tým Židenice. Roku 1907 se zde na volném
prostranství usadil již zmiňovaný klub Achilles. Po několika sezonách se
ale fotbal ze Židenic postupně vytratil a tento stav trval až do roku 1913.
Nespokojenost se stavem fotbalu v Židenicích vyvrcholila 14. ledna 1913, kdy se v hostinci U Machů sešli
zbylí členové Studentského týmu s mladíky z juniorského týmu Achilles. Hlavním iniciátorem a nadšencem
byl Cyril Lacina, syn zámožného mlynáře, který byl v té době velkým fandou, zarputilým činovníkem Achillu a
velmi štědrým mecenášem židenického fotbalu.
Otec Cyrila Laciny se stal předsedou klubu a sám Cyril pak vedoucím nového týmu SK Židenice. Za domácí
hřiště byl zvolen tehdejší plácek Achillu u nádraží. Premiérové utkání se odehrálo v Kroměříži a hráči do něj
nastoupili v původních červeno-bíle pruhovaných dresech. Od první sezony se také začala psát historie
pravidelných derby zápasů s Moravskou Slávií.

V Evropě
Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ): 1978 / 79
Středoevropský pohár (SEP): 1935 (Čtvrtfinále), 1936, 1938
Pohár vítězů pohárů (PVP): 1960 / 61 (Čtvrtfinále), 1993 / 94
Pohár UEFA: 1979 / 80 (Čtvrtfinále), 1980 / 81, 1997 / 98
Pohár veletržních měst (PVM): 1962 / 63, 1963 / 64 (Čtvrtfinále), 1964 / 65, 1965 / 66
Veletržní pohár (VP): 1966 / 67
Pohár Intertoto (IC): 1995, 1998, 1999, 2002, 2003 (Semifinále)

Doma
Mistrovský titul: 1977 / 78
Vítězství v domácím poháru: 1959 / 60

:
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Karel Kroupa
Narozen 15.4. 1950 v Brně
První liga 277 / 118, 11 sezon (1971/72 - 1981/82)
Druhá liga 21 / 7, 2 sezony (1983/84 - 1984/85)
PMEZ 4 / 3
UEFA 12 / 5
Reprezentace ČSSR "A": 21 / 4, ČSSR "B": 1 / 0,
ČSSR - olympionici: 1 / 2, ČSSR U-23: 11 / 5
Oblíbený post Útočník
Přezdíván Krupica, Sova
Kariéra Milníky, Mistr 1977/78, Fotbalista roku 1977
Člen klubu ligových kanonýrů
2x Král ligových kanonýrů 1977/78 (20 branek) a 1978/79 (17 branek)
9x nejlepším střelcem klubu (1973/74 - 1981/82 v řadě!)
7x hat-trick v lize (viz níže)
4 sezony v řadě aspoň 16 branek (1976/77 - 1979/80)
4 sezony v řadě aspoň 1 hat-trick (1976/77 - 1979/80)
Čtvrtfinalista UEFA 1979/80, účastník PMEZ
Rekordy klubu
Nejvíc ligových gólů: 118
Nejvíc gólů v evropských pohárech: 8
Nejčastěji nejlepším střelcem: 9x
Nejvíc ligových hat-tricků: 7
Nejvíc ligových sezon s dvouciferným počtem branek: 5
Nejvíc ligových sezon v řadě s dvouciferným počtem branek: 4
Nejvíc ligových sezon v řadě s aspoň 1 hat-trickem: 4
Nejvíc ligových gólů na domácím hřišti: 90
Nejvíc ligových gólů na soupeřových hřištích: 28
V nejvyšší soutěži nastřílel dohromady 118 branek. Všechny v dresu Zbrojovky a rovných 90 za Lužánkami!
Karlovy klubové rekordy asi sotva někdo překoná.
S fotbalem začínal Karel Kroupa v rodných Bosonohách, později přestoupil do Královopolské. Ačkoliv do nejvyšší
soutěže nakoukl až v jednadvaceti letech, od žákovských let bylo jasné, že má našlápnuto vysoko. "Pravidelně
jsem se dostával do dorosteneckých výběrů Československa. To byl určitě signál, že ve mně něco bude,"
vzpomíná.
Důležitým obdobím pro něj byla vojna v Táboře. "Dva roky jsem hrál druhou ligu, která byla tehdy společná pro
české i slovenské týmy. A to byla hodně kvalitní soutěž. Nastupoval jsem v ní i proti Zbrojovce. A ta si mě pak po
postupu do nejvyšší soutěže také z Králova Pole vytáhla," připomíná Kroupa klíčový moment jeho kariéry.
Hned v premiérové prvoligové sezoně 1971/72 se mu podařilo vstřelit šest branek, které pomohly brněnskému
nováčkovi k záchraně. Slibně se rozvíjející kariéru přibrzdilo onemocnění žloutenkou, které ho připravilo
prakticky o celou následující sezonu.
Další posun vzhůru zaznamenal v sezoně 1974/75. Poprvé dokázal nastřílet v první lize deset branek a především
pomohl k posunu Zbrojovky na čtvrté místo v tabulce. Jeho talentu si nemohli nepovšimnout ani reprezentační
trenéři. V říjnu 1974 odehrál v Bratislavě posledních sedm minut přátelského utkání se Švédskem.
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Na stadion na Tehelném poli však přesto nemá nejlepší vzpomínky. Ty se vážou k dubnu roku 1976, kdy
tam český nároďák sehrál první čtvrtfinálový zápas mistrovství Evropy s Ruskem. "Neproměnil jsem
neskutečnou příležitost, z malého vápna jsem překopl bránu. Ještě dneska mě to mrzí, byl to asi nejhorší
moment kariéry. Kdybych to dal, tak jsem asi měl doma zlato z Bělehradu. Takhle jsem nebyl nominován už
ani k odvetě do Ruska. Přitom jsem byl přesvědčen, že jsem do mužstva patřil," stále cítí křivdu.
Co se Kroupovi nepodařilo na mezinárodní scéně, to si vynahradil na ligových trávnících. Vedle dvou titulů
krále střelců se stal v roce 1977 dokonce československým Fotbalistou roku. Nejpříjemnější chvíle kariéry
prožíval Karel Kroupa na jaře roku 1978, kdy získala Zbrojovka zatím jediný titul pro Brno v ligové historii.
"První místo jsme si zajistili už kolo před koncem ligy v Trnavě. Bylo to neskutečné, jelo tam s námi snad
deset tisíc fanoušků. A navíc jsme cítili, že nám fandí i trnavští diváci. O mistrovi se totiž rozhodovalo mezi
námi a pražskou Duklou, která jako armádní mančaft nebyla moc oblíbená," vzpomíná Kroupa.

Malou kaňkou na mistrovských oslavách byla prohra v posledním kole, když za Lužánky přijela právě Dukla.
"Co si budeme povídat. Po utkání v Trnavě jsme prožili dost bouřlivý týden, takže příprava na zápas nebyla
ideální. Ale Lužánky byly už dopředu totálně vyprodané a kvůli těm lidem jsme určitě moc chtěli vyhrát.
Bohužel to musím vzít na sebe. Deset minut před koncem jsem nedal penaltu a Dukla pak v závěru vstřelila
jediný gól zápasu," přibližuje zápas, při němž ochozy stadionu praskaly ve švech.
Zbrojovka se i zásluhou Kroupových gólů držela v popředí tabulky také v následujících třech sezonách. V
roce 1981 přišla pro vyhlášeného kanonýra zajímavá nabídka od špičkového řeckého klubu AEK Atény. V té
době ovšem nebylo vůbec jednoduché legálně působit v zahraničí. Kroupa sice splňoval věkový limit (30
let), ale chybělo mu několik zápasů jak do kvóty reprezentačních startů, tak ligových. "Přestože mi chybělo
jen pár urkání, tak mě nepustili. Samozřejmě mě to mrzelo, ale tehdy jsem si to snad ani tolik nebral. Až teď
zpětně si člověk uvědomuje, co to bylo za režim. Dneska se tomu už ani nechce věřit."

Po šesti letech strávených v rakouských nižších soutěžích se Kroupa vrátil do brněnského klubu jako
funkcionář na začátku devadesátých let. "Zavolal mi tehdejší generální ředitel Zbrojovky Trnka, jestli bych
nechtěl klub vést. Na rovinu mi přitom řekl, že přibližně do tří měsíců skončí veškerá podpora ze strany
fabriky. Později následovalo také osamostatnění od tělovýchovné jednoty. Klub byl tehdy ještě stále
druholigový a navíc neskutečně zadlužený. Ale ta práce mě lákala."
V té době vzniklo spojení klubu s Lubomírem Hrstkou. "Okamžitě pomohl k finanční stabilizaci klubu,
kterému se podařilo postoupit zpátky do první ligy. Navíc vybudoval za Lužánkami i komplex Boby centra.
Později bohužel přišly finanční problémy doktora Hrstky, které nakonec vyvrcholily konkursem. Proto se
museli začít prodávat ti nejlepší hráči a síla týmu klesala."
Kroupa zůstal ve vedení klubu i po Hrstkově odchodu, ale jeho vliv slábnul. "Když přišli noví majitelé v čele s
panem Bublou, tak jsem přišel o řadu pravomocí. Za šéfování pana Sehnala jsem pak v klubu skončil. Jeho
příchod podle mě nebyl šťatsným řešením. Šlo mu jen o posílení politického vlivu a fotbalu to přitom
nemohlo vůbec prospět."
Současné vedení v čele s Romanem Prosem se snaží o urovnání vztahů s klubovou ikonou. "Před začátkem
jarní sezony 2008 mě pan Pros oslovil s nabídkou nějaké spolupráce. Vyjasnili jsme si, že můj návrat k
fotbalu ve funkcionářské nebo trenérské pozici není možný, ale přislíbil jsem, že budu na internetových
stránkách klubu pravidelně komentovat fotbalové dění. Pan Pros tehdy u mého odvolání nebyl, a tak jsem
od něj také rád přijal doživotní VIP kartu," přijal Kroupa podanou ruku k usmíření s klubem, v němž se stal
legendou.
V současnosti trénuje Bolkovu jedenáctku.
Zdroj: www.fczbrno.cz
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O zvířatech, jak je chovat a vychovat, zajímavosti o zvířatech

VODNÍ ŽELVY
Vodní želvy se od suchozemských liší tím, že mají celkově
slabší tělo, méně vyklenutý krunýř a mezi prsty plovací
blány. Na suchu i ve vodě jsou rychlejší než ostatní typy
želv. Jsou převážně masožravé.

Chov
Z úvodu vyplývá, že tyto želvy mají jiné nároky na chov.
Chovají se v takzvaném akvateráriu, což je akvárium s plochou souše. Nad souší by měl být zdroj tepla,
protože želvy se rády vyhřívají. Další zařízení akvaterária jsou kameny na dně, mohou být i rostliny, ale
dospělé želvy je někdy rády ožírají, u větších akvaterárií filtr a topení.
Pro zjištění jak velké akvaterárium potřebujete si počínejte následovně: délka má být pětkrát větší než je
délka karapaxu, šířka třikrát větší a hloubka u dospělých želv dvakrát větší, u mláďat taková, aby se stojící
želva mohla nadechnout. Na každou další želvu pak připočteme jednu třetinu plochy.
Akvaterárium se čistí (výměna vody) podle velikosti. Malá, asi tak do patnácti litrů se čistí jednou za týden.
Velká, nad padesát litrů, s filtrem se mohou čistit i po několika týdnech, čtyři až šest, a jednou za týden
čistit filtr. Já mám osmdesátilitrové, vodu v něm měním jednou za šest až osm týdnů, každý týden čistím
filtr a jsem spokojen. Želvu můžete chovat i v jezírku, to se čistí asi dvakrát ročně, na zimu ale želvy
přemístěte do tepla. Chovat je tam lze od dubna do září.
U vodních želv zimuje jen malá část druhů. Pokud zimuje zrovna váš druh, pozná se to podle chování: v
listopadu snižte teplotu vody a pokud bude želva hodně spát, můžete ji zkusit dát zimovat.
Zazimovává se následovně, do starého akvária, či jiné nepropustné bedýnky, dejte 4-5 centimetrů vody a
střešní tašku nebo jinou rouru tvaru půlválce, pod kterou si želva může zalézt.
U druhu želva nádherná (Trachemys scripta) zimují jen některé poddruhy! Ale nikdy ž. nádherná nezimuje
déle než 6-10 týdnů. Pokud teplota v zimě stoupne k 10°C, želva se může probudit. Pokud k tomu dochází
často přestaňte se zimováním. Platí, že je lepší nezimovat než zimovat špatně.

Potrava
Obecně želvy v mládí přijímají pouze masitou potravu. Samozřejmě můžeme nabídnout býlí, ale želva ho
většinou odmítne. Rostlinnou potravu nabízíme až tak od pátého roku věku a v dospělosti tvoří téměř
polovinu stravy. To co želva jí se může lišit nejenom druh od druhu, ale i jedinec od jedince, takže
doporučuji vyzkoušet co se právě vaší želvě bude zamlouvat. Masitá složka mohou být larvy pakomárů,
žížaly, plži(i s ulitou), libové hovězí, kuřecí, rybí maso ap. Ve stravě musí být hodně vitaminů hlavně
vitaminů A, C a D. Pozor pokud je vaše želva tlustá, poznáte podle toho, že při zatahování noh do krunýře
se záhyby na kůži vyboulí, omezte potravu, přežírání není zdravé.
U mláďat krmíme každý den, protože potřebují hodně energie na růst. U dospělých, deset a více let
krmíme už pouze třikrát týdně.
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Když pochopíte, co vám chce želva říci proniknete do tajů jejího života.
Zde jsou významy základních projevů želvy:
Jestliže želva plave u stěn akvária znamená to, že zkoumá nové prostředí nebo je nespokojená.
Když vystrkuje hlavu z vody, tak zkoumá okolí.
Pokud "hladí" druhou želvu po hlavě jde o projev páření, takto si samec ž. nádherné namlouvá samici, ale
pozor může jít i o dva samce.
Jestliže leží na ostrůvku s nataženýma nohama, odpočívá, vyhřívá se na slunci, nerušte ji.

Nemoci
Jakmile želva začne vykazovat příznaky onemocnění okamžitě ji přemístěte do karanténní nádrže, v ní by
měla být denně vyměňována voda a udržována teplota okolo 27°C. A sledujte její chování

Nejčastější onemocnění jsou tyto:
Avitaminóza (nedostatek vitaminů):Je častá u mláďat. Onemocnění se nazývá křivice (rachitida). Léčení
ne vždy pomáhá, je nutné zajistit veterinární ošetření. Želva potřebuje dostatek vápníku, vitaminů A a D
(ze Slunce). Nedostatek vápníku se pozná podle měknutí krunýře.
Plísně: Plísně jsou časté po poraněních. Prevencí je občasné vykoupání v mírně sladké vodě a dodržování
čistoty.
Infekce: Infekce bývá nejčastěji způsobena bakteriemi. Vodní želvy jsou k ní náchylnější, protože může
nastat ze špinavé vody. Postihuje krunýř i kůži. Projevuje se boláčky až vředy či abscesy (kapsy naplněné
hnisem). Mohou vést až k otravě a uhynutí zvířete. Nezbytné je zajistit veterinární ošetření.
Cizopasníci (parazité) :Jsou vnitřní a vnější. Bývají to roztoči a pijavky. Nebezpeční jsou tím, že způsobují
poranění, což je vstup pro infekci. Vnější parazity musíme mechanicky odstranit. Vnitřní se do těla
dostávají s potravou, v tomto případě se o vhodném způsobu léčby poraďte s veterinářem.
Choroby očí: Bývají způsobeny chybou ve výživě (nedostatek vitaminu A) nebo nevhodnými podmínkami
(chladná či špinavá voda). Způsobují zánět spojivek, zákal očí a při zanedbání léčby vedou až k oslepnutí.
Dbejte proto na čistotu a správnou výživu.
Trávicí potíže: Projevují se průjmy nebo naopak zácpou a nestrávenou potravou v trusu. Příčin je mnoho cizopasníci, infekce, špatný jídelníček, ale i šok, či prudké kolísání teploty. V případě potřeby se poraďte
se zkušeným chovatelem nebo veterinářem o vhodné léčbě.
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Tradice, zvyklosti, zajímavosti

Velikonoce
Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara
a probouzení přírody (původní pohanské svátky). Pro křesťany
jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno
od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvislosti
s těmito svátky je třeba zmínit i židovský svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození
Židů z egyptského zajetí.
V příspěvku se zaměříme hlavně na křesťanskou tradici, ale zmíníme i různé zvyky a pověry.

Termín Velikonoc
Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku (jaro
začíná 21. března). Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25.
dubnem.
Pašijový týden aneb názvy dnů ve velikonočním týdnu
Každý den ve velikonočním/pašijovém (pašije – vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista) týdnu má svůj
název. Jednotlivé dny si nyní představíme. Dozvíte se nejen jejich jména, ale také jaké tradice, zvyky či
pověry se s nimi pojí a jak souvisí s příběhem o Ježíši Kristu.

Květná neděle
Poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se
svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen od
květů (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.

Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí
Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty

Škaredá středa

(Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista.
Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou
středu po celý rok.
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Zelený čtvrtek

– dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše
Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že
odlétají do Říma. Znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a
klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho.
Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného
(člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.

Velký pátek

– v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet

přísný půst.
Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné
spatřit blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic
půjčovat, prodávat a darovat.

Bílá sobota

– končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se

vajíčka a pletou pomlázky.

Velikonoční neděle

(Boží hod velikonoční) –podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany
se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule.

Velikonoční pondělí

– tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním

zajíčkem

Velikonoční zvyky a tradice
Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří:

Pletení pomlázky a koledování - chlapci a muži si upletou pomlázku z vrbových proutků, ozdobí jí
stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled
(mezi nejznámější zřejmě patří „Hody, hody“).

Barvení a zdobení vajíček – existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit.
Budete-li pracovat s menšími dětmi, pak se vyplatí použít spíše jednodušší postupy,
mezi které patří například barvení vajíček pomocí zakoupených barev a ozdobení
obtisky, nálepkami či dalšími dekoracemi. Vajíčka je také možné pomalovat
voskovkami a poté obarvit, polepit barevným papírem, ozdobit vlnou a podobně.
V podstatě záleží jen na dětech a jejich fantazii.

Velikonoční beránek –symbol beránka je velmi starý, pochází již z pohanských dob. Význam má i u
Židů a křesťanů (Kristus – Beránek Boží).
Za méně známou a dodržovanou tradici lze považovat velikonočního zajíčka, který přináší dětem čokoládová
vajíčka. Je převzata z Německa.
Zdroj: www.jarodic.cz
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Osobnosti a okamžiky, které
změnily svět

Císařovna Alžběta
Kdo by alespoň jménem neznal bavorskou princeznu, později
rakouskou císařovnu Alžbětu, přezdívanou Sissi. Narodila se
na Štědrý den roku 1837 a už tehdy měla první zoubek, což se
vykládalo jako štěstí. A Sissi skutečně byla mladé, veselé
a upovídané děvčátko, vychovávané svobodně, což možná
později bylo příčinou její melancholie. Jenže tenkrát nikdo
netušil, že se jednou stane císařovnou.

Místo doprovodu nevěsta
Na své zásnuby jela jako doprovod, neboť původně za nevěstu
mladého císaře byla vybrána její starší sestra Helena,
domácky zvaná Nené. Jenže jakmile František Josef I. spatřil
Sissi, okamžitě se zamiloval.
A co si císař umanul, to muselo být – jeho manželkou se stane
krásná Sissi. Okouzlující mladá dáma si snad uvědomila, že ač
nechtěla, přivodila své sestře nemilý přívlastek „ta, co ji císař odmítl“. A navíc tím skončil její dětský život, v
patnácti letech se stala císařovou nevěstou. Pro mladou princeznu to znamenalo vzdát se všeho, co ji bavilo,
a učit se vhodnému společenskému chování. Není divu, že v den svatby byla bledá a vůbec se neusmála.
Tolik mladých dívek by na jejím místě rádo vykřiklo své „ano“ císaři, neboť byl nejen dobrá partie, ale velice
atraktivní. Sissi však nadšená nebyla a „ano“ pronesla tichounce, že i kněz musel odečítat z úst.

Mladá císařovna
Mladá císařovna se nesnesla s tchyní, arcivévodkyní Žofií. Ta dbala na vybrané společenské chování a Sissi
často napomínala, kontrolovala a po narození dětí jí je sebrala. Nevěřila, že by je Alžběta mohla vychovat v
pravé císařské děti. Sissi si zase stála za tím, že dítě patří k matce. Císař byl tak zaneprázdněn prací, že
tomuto nevěnoval příliš pozornost. A pokud ano, snažil se manželku přesvědčit, že jeho matka to myslí
dobře.

Děti – korunní princ Rudolf
Za rok po prvorozené dceři Žofii, která zemřela ve dvou letech, přišla na svět další dcera Gisele a poté
korunní princ Rudolf. Po narození syna Sissi věřila, že tím splnila svůj úkol a nebude na ni vyvíjen žádný
nátlak. Teď už se bude věnovat opravdu pouze sama sobě. A tak se také stalo. Císařovna jen velmi
výjimečně doprovázela svého muže Františka Josefa. Většinu času trávila cestováním, sportem, ale hlavně
přísnými dietami. Uvádí se, že při své výšce 172 cm, vážila pouhých 45 kg. Byla posedlá svou vizáží a
ochotná udělat cokoli, jen aby si udržela mladistvý vzhled a nízkou váhu. S přibývajícím věkem se jí
samozřejmě dařilo jen to druhé. Jedla pouze ovoce, denně pila čerstvé mléko a šťávu ze syrového masa.
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Marie Valerie – maďarské dítě
Milovala Maďarsko a Maďary, proto také žádala po císaři rakousko-uherské vyrovnání. Franzi Sissi skutečně
miloval, a tak jí splnil, co chtěla. Za to mu umožnila vstup do svých komnat. Z tohoto spojení vzešla na svět
poslední, pro Alžbětu nejmilovanější dcera Marie Valerie.

Sebevražda syna
Když roku 1889 spáchal korunní princ Rudolf sebevraždu, stáhla se Sissi
více do sebe a pro okolí se stala o něco podivínštějšíí. Z této nešťastné
události také obviňovala svou snachu, princeznu Stefanii Belgickou,
že dohnala nešťastného Rudolfa k tak závažnému činu.

Cestování až do konce života, doslova
Ztratila již druhé dítě, s tchyní si nerozuměla, manžel ji svou
zaneprázdněností nevěnoval dost pozornosti, a proto již nevěděla, co by ve Vídni dále pohledávala. Od té
doby, stále více chátrající, trávila život na cestách, zejména u moře. Na nátlaky císaře, který ji žádal o
příjezd do Vídně, nereagovala. Tady ji bylo dobře, a i její zdravotní stav se zlepšil. Již tolik nepokašlávala a
lépe si jí dýchalo.

Na smrt byla poslána náhodou
Takto žila až do své smrti 10. 9. 1898, kdy ji v Ženevě zavraždil chudý anarchista Luigi Lucheni. Císař byl
zdrcen. I když se svou ženou netrávil mnoho času, byl stále do ní zamilovaný tak jako v první den, co ji
spatřil, a téměř denně psal své ženě milostné dopisy.
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Vtipy, básničky, kalendář a další

Pohádka hloupý Honza
V zahrádce, kde stála chaloupka maličká,
žil hloupý Honza a s ním jeho matička.
Dobračka celé dny makala v lomu,
zatímco Honza, ten nevyšel z domu.
Jakživ se jenom tak za pecí flinkal,
buď koukal do blba a nebo spinkal.
Až jednou mamina vzplála jak svíčka,
a kopla ho pohorkou do konečníčka.
Matka: Už tě mám po krk nehodný chlapečku,
nemíním do smrti dělat ti děvečku.
Vypadni do světa, ať už jsi v luftu,
na cestách naraž si nějakou buchtu.
Vypravěč: Vydal se Honza jen s uzlíkem na cestu,
najít si ve světě solidní nevěstu.
Došel do království, kde vládl smutek,
a kdo měl dceru, ten dávno z něj utek.
Bydlel tam totiž drak na hoře železný.
a ten měl k svačině nejraděj princezny.
Jakmile tamní král uviděl Honzíka,
hned z trůnu vyskočil s mrštností kamzíka.
Král: V životě nezřel jsem takého vazáka,
Honzo, ty určitě troufneš si na draka.
On jinak zblajzne mou poslední dceru,
když ji však zachráníš, dám ti ji, věru.
Princezna: Stejně to nedobře dopadne tatíku,
na draka to chce mít rozum a taktiku.

Nedávno padla tam rytířů přesila,
co zmůže Honza? Dyť má výraz debila.
Honza: Děkuju princezno za tvoje lichotky,
nemám strach, srdce mi nespadlo do botky.
Půjdu teď za drakem do sloje na vršku,
a dám mu lopatou pořádnou přes dršku.
Vypravěč: Šel Honza, byl ale za chvilku zpátky,
opuchlý, že málem neprošel vrátky.
Na očích modřiny, tak ani nemrkl.
A hned bez meškání chyt krále u krku.
Honza: Ty lumpe, zlobou to v mé hlavě víří,
vždyť ten drak měl dršky alespoň čtyři.
Jen sem ho lopatou po jedné fláknul,
on těmi dalšími hravě mě zmáknul.
Navíc se přiznal, ten hnusný obluda,
že chodil za mlada 20 let do juda.
Pak ještě naposled kop do mé brňavky,
a řek, ať princezna nemyslí na vdavky.
Tu prý mám do sloje přivésti kalupem,
předtím ji posolit a polít kečupem.
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Co vařit, nápady, tipy a triky z kuchyně a světa gastronomie

Velikonoční pomazánka všech barev
Velikonoce jsou svátky jara, a abychom je oslavili, jak se patří, je nutné mít na stole nějaké
tradiční a výtečné pochoutky. A je téměř jasné, co bude následovat po Velikonočním pondělí.
Nashromážděná, nebo zbylá obarvená vejce dlouho uchovávat nemůžeme, takže se je snažíme
za každou cenu zužitkovat. A nejvhodnější řešení se nabízí barevně-vaječná pomazánka, kterou
připravíte jednoduše, když vejce oloupete, nakrájíte na malé kousky, přidáte trochu másla,
pomazánkového másla, soli a pepře podle chuti, lžíci nebo dvě hořčice. Případně jiné suroviny,
podle vlastní chuti a fantazie. Takto připravená pomazánka chutná jak na běžném pečivu, tak na
teplých toustech, nebo na klasických topinkách.

Mazanec
Klasickou velikonoční pochoutkou je mazanec. Na jeho přípravu budeme potřebovat: půl kila
polohrubé mouky, 150 g moučkového cukru, 30 g droždí, 4 žloutky, velkou lžíci másla, vanilkový
cukr, čtvrt litru mléka, citronová kůra, sůl, 50 g rozinek, 50 g mandlí, špetka mletého
muškátového oříšku a vejce na potření.
Nejprve si uděláme kvásek – vlažné mléko (nesmí být horké) smícháme s rozdrobeným droždím
a necháme vzejít na teplém místě. Poté si máslo, cukr, vanilkový cukr, špetku soli, citronovou
kůru z jednoho citronu a žloutky smícháme, přidáme kvásek, mouku i mléko, které nám zbylo,
muškátový oříšek a i loupané madle spolu s rozinkami.
Suroviny spolu zpracujeme v tužší těsto, a to necháme na teplém místě, zakryté utěrkou kynout
asi dvě hodiny. Pokud zapomeneme a necháme je kynout hodiny tři, nevadí. Možná bude
výsledek ještě lepší.
Těsto na pomoučeném vále zpracujeme v bochánek, uprostřed uděláme nožem křížek, potřeme
rozkvedlaným žloutkem a posypeme mandlemi. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi hodinu.
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Pravá
. velikonoční nádivka
K Velikonocům patří také nádivka, tu připravíme z: 10 rohlíků, 1 kg bůčku, 120 g másla, 10 vajec,
česnek, muškátový květ, pažitka, sůl, pepř, petrželová nať, čerstvá kopřiva, pažitka, půl prášku do
pečiva a máslo se strouhankou na vymazání a vysypání formy.
Rohlíky nakrájíme na kousky a ve velké míse zalijeme rozpuštěným mlékem a vývarem z bůčku. Po
té od bůčku odkrájíme tučné maso a pomeleme je, libové maso nakrájíme na kousky a obě
suroviny přidáme k rohlíkům. Ušleháme žloutky, prolisujeme česnek a spolu s pepřem,
muškátovým květem, nasekanými kopřivami, petrželkou i pažitkou a prášku do pečiva vmícháme
do směsi s rohlíky. Řádně promícháme a následně ušleháme sníh z bílků. Ten vmícháme naposled
a hmotu vložíme do vymazané a vysypané formy. Pečeme dozlatova.
Tip – pokud chceme mít nádivku skutečně velikonoční, použijeme formu velikonočního zajíčka či
beránka.
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Taháky do školy, pomůcky k učení, slovníčky, vzorce a další

VYJMENOVANÁ SLOVA
B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov,
Přibyslav
F: fyzika
L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat, slynout, plyš,
plytký, vlys, Lysolaje, Volyně
M: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří,
nachomýtnout se, mys, Kamýk, Litomyšl
P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, čepýřit se, zpytovat, pýřit se, pykat,
pýr, Pyšely
S: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně
V: vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, výheň, vyžle, Výtoň, Vyškov
Z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Pozor!
být hodný, byla tam s námi, byli jsme s přáteli v kině, ALE bít se za pravdu, bila svého bratra, bili jsme naše
nepřátele hlava nehlava (lze nahradit slovem tlouci, případně bojovat)
živí se býlím (bylinami, rostlinami), ALE kochali jsme se bílým popraškem hor (sněhem)
starý mlýn, ALE mlít obilí
blýskalo se (létaly blesky), blýskavý drahokam (třpytící se), ALE blízká hospoda (nedaleká)
lyska (pták nebo lysina na hlavě – místo bez vlasů), ALE lískový ořech
lýčená pomůcka (zhotovena z lýka), ALE líčila si obličej, líčil nám své zážitky
slynout moudrostí (být jí proslulý), ALE linout se libá vůně, slinit (vlhčit slinami)
vlys (ozdobný vodorovný pás na stěně budovy), ALE lis (přístroj k lisování)
my jsme tým (1. osoba čísla množného), ALE dej mi pokoj (3. pád zájmena já)
mýt auto (čistit vodou), ALE mít spoustu kamarádů (vlastnit)
vymýtit les (vykácet), ALE vymítit zlo (odstranit)
mýval (druh medvěda), ALE míval miliony (v minulosti vlastnil finanční majetek)
mýlím se (pletu se), ALE s milým člověkem (někým, kdo je mi příjemný), ušli jsme jednu míli (délková
jednotka)
vlastnost pýcha, ALE píchá (bodá) do vosího hnízda
slepýš je plaz podobný hadu, ALE slepíš si, cos roztrhal (od slova slepit)
pyl z květin, ALE žíznivě pil (od slova pít)
pyj (samčí pohlavní orgán), ALE pij vodu (od slova pít)
sypat si sůl do polévky, ALE tiše sípat (chraptit při nemoci hlasivek či nastuzení)
plná hrst sýra (mléčného výrobku), sýrový dresink (omáčka ze sýra), ALE chemický prvek síra (např. na
sirkách), sírový zápach (pach síry)
nadmořská výška (od slova vysoký), ALE romantická vížka (malá věž)
výr ušatý (pták), ALE vodní vír (krouživý pohyb vody) – takže i tak často chybně psané slovo jako vířivka
(vana s hydromasážním účinkem) bude psáno s měkkým i (pokud tedy nemáme na mysli lázeň, kterou
sdílíme společně se sovami)
výskat radostí (křičet), ALE vískat někoho (probírat se mu ve vlasech)
vidět, viset, visutý, viklat, vinout – pozor i na tato slova, v nichž se často chybuje
přijď brzy, ALE napsala mi brzičko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo)
to století se nazývá stoletím hraček (jmenuje se tak), ALE nazívá se únavou (hodně zívá)
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Zážitky z cest, tipy na výlety
FLORENCIE –TOSKÁNSKO

Z cest pana ing. Zdeňka Smejkala

Bazilika Santa Maria del Fiore, známá také jako Duomo, je bezpochyby díky své jedinečné kopuli
nepřehlédnutelná. Florentský dóm, pojmenovaný na počest květu lilie v městském znaku, jehož velká
červená kopule je vidět ze všech míst města, stojí na Piazza del Duomo a spolu s věží zvonice a
baptisteriem tvoří harmonický celek. Stavba chrámu byla započata roku 1296 v gotickém stylu a byla
dokončena za téměř 150 let architektem Fillippem Brunelleschim, který baziliku dostavěl v renesančním
slohu. Celá stavba byla dokončena až v r. 1436.
Průčelí katedrály Santa Maria del Fiore

Pohled z poněkud omezené perspektivy turisty, volně
stojícího v levém dolním rohu horního obrázku, ve stylu
vše v jednom.

Průčelí katedrály bylo dokončeno v letech 1875 - 1887 v novogotickém stylu. Aby se dodržel historický
vzhled katedrály, byly použity stejné barvy mramoru: bílý z Carrary, zelený z Prata a růžový z Maremy. Štít
nad středním vstupem zdobí Madona, obklopená vlysy Apoštolů. Duomo je dlouhý 160 m, 43 m široký,
příčná loď je dlouhá 91m. Výška průčelí je 50m, kdežto kopule má 114,4 m. Celková plocha je 8 300 m2 a
interiér může pojmout až 25 tisíc lidí. Dominantou baziliky je její cihlová kupole, jejíž rozpětí činí 41,97 m.
To znamená, že je třetí největší stavbou svého druhu na světě (rozpětí kupole svatopetrské baziliky v Římě
je o 60 cm širší, základna kupole Pantheonu činí 43,22 m). Po 463 schodech lze vystoupit do tzv. lucerny
kopule, odkud se naskýtá jedinečný pohled na panoráma města.
Pohled z ptačí perspektivy,
vlevo baptisterium Jana
Křtitele, ve středu Giottova
zvonice, za ní bazilika Santa
Maria del Fiore. Nalevo vstupní
portál, napravo kupole s
lucernou.
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Bazilika byla postavena zvenčí dovnitř, z cihel kladených ve vzoru rybí kosti bez použití vnitřního
lešení. Lešení by bylo drahé, nebylo by ani kde získat tak mnoho dřeva.
Dokonce uvažovalo o vyplnění celého prostoru stavby hlínou, na které se teprve mělo začít stavět.
Nejvtipnějším na této variantě byl návrh, jak později dostat hlínu nakonec ven. Do hlíny se měly
zamíchat drobné mince a o zbytek už se měl postarat snaživý drobný lid.
Brunelleschi v návrhu čerpal inspiraci z kupole římského Pantheonu, který byl stavěn pomocí
litého „pra-betonu“ Byl použit prášek opus concretum ( z latinského concresco čili spojuji se).
Podobnost se slova s anglickým concrete (tj. beton) a je zcela zřejmá.

Podle starého fénického receptu se do vodní směsi k prášku přidávalo, pro zvýšení pevnosti,
trochu rozemletého sopečného tufu a pemza (vyvřelé horniny). Tato stavební technika byla po
zkáze římské říše v pátém století zapomenuta. Název beton vznikl až po jeho znovuobjevení v
osmnáctém století.
Ale Brunelleschimu nezbylo, než najít jiné řešení. Při pohledu zvenku nikdo netuší, že se vlastně
jedná o dvě kopule, které jsou mezi sebou propojeny 24 vertikálními spojkami, jež umožnily
přenos zatížení. Vnější plášť je silný 80 cm, kdežto vnitřní má 4 metry. Osm vertikálních spojek bylo
navíc využito jako dekoračního prvku a jsou z vnějšku patrné jako dlouhé vertikální pásy
přecházející od lucerny až k obvodovému zdivu. Na stavbu bylo potřeba 37 tisíc tun materiálu a 4
milióny cihel.
Giottova zvonice (Campanile di Giotto) je samostatně stojící stavba v blízkosti baziliky Santa Maria
del Fiore. Zvonice má čtvercový půdorys o hraně 14,5 metru a sahá do výšky téměř 87 metrů.
Stavba je pojmenovaná po Giottovi di Bondone, který je tvůrcem architektonického návrhu. Tento
uznávaný gotický malíř byl stavbou zvonice pověřen ve svých 67 letech v roce 1334. V době jeho
smrti o tři roky později bylo dokončené pouze první patro stavby, zdobené zeleným a červeným
mramorovým obložením. Takto bohatě zdobená venkovní fasáda byla v době gotiky zcela
ojedinělá a znamenala však předzvěst nástupu renesance v Itálii. Andrea Pisano pokračoval, ale
práce byly brzy přerušeny kvůli morové epidemii. Stavbu dokončil až Francesco Talenti a vystavěl
poslední tři patra zvonice s vysokými podlouhlými okny. Tento architekt se již zcela nedržel
původních návrhů a výsledná stavba je tak nižší než se původně zamýšlelo.
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Asi po asi čtyři sta schodech lze vystoupit do nejhořejšího patra, odkud je krásný pohled na město.
Zvonice je jedním z nejvýznamnějších souborů sochařských děl ve Florencii. Originály původní
výzdoby (byly nahrazeny kopiemi) a jsou nyní v muzeu. Populární Donatellův prorok Habakuk a
Jeremiáš s ostatními Donatellovými sochami se nacházejí ve výklencích.

Baptisterium San Giovanni, křestní kaple, zasvěcená patronu Florencie sv. Janu Křtiteli, je jednou z
nejstarších církevních staveb v tomto italském městě a tradičním křestním místem jeho obyvatel.
Baptisterium bylo jediným křtícím kostelem v celé Florencii, a je pozoruhodné, že ve středověku,
navzdory velké kojenecké úmrtnosti, se zde děti křtily pouze 2 x do roka. Vedla se tu též jakási
evidence přírůstků. Za děvče rodiče vhazovali do schránky jednu bílou fazoli, za chlapce černou.
Pokřtění se zde dostalo i jednomu z nejslavnějších florentských rodáků, básníku Dantemu
Alighierimu.
Hodnotnými uměleckými artefakty budovy jsou její odlévané vstupní brány. Nejstarší z nich tzv. jižní
vytvořil po šesti letech práce Andrea Pisano a jsou na nich vyobrazeny výjevy ze života patrona
Florencie, svatého Jana Křtitele. Lorenzo Ghilberti na bronzové bráně (obrázek) severního vstupu do
křtitelnice pracoval celých 21 let a vytvořil soubor výjevů ze života Krista.
V roce 1425 dostal zakázku na vytvoření posledních východních dveří Ghiberti. Dveře rozdělil do
deseti panelů 80x80 cm velkých, v kterých vyjevil příběhy ze Starého zákona. Díky zvládnutí práce s
perspektivou mohl Ghiberti do každého panelu umístit dva výjevy, jeden jako hlavní v popředí,
druhý na horizontu. Práce trvala plných 27 let a po svém dokončení byla brána považována za
nejkrásnější v celém známém světě a nazvali ji branou Rajskou (Porte del Paradiso).
Východní brána zobrazuje chronologicky odshora dolů příběhy ze Starého zákona (Stvoření Adama a
Evy, příběh Kaina a Ábela, příběh Noema a jeho archy, atd). Je to jen replika, originály jsou uložené v
muzeu. I na těchto dveřích se ukrývá Mistrův autoportrét - hlava plešatého muže na pravém okraji
levého křídla- mezi třetí a čtvrtým reliéfem shora. Kolem celého pole reliéfů je pás drobných sošek,
umístěných do nik střídajících se s andílky. V roce 1966 při velké povodni byla vrata silně poškozena,
reliéfy byly znovu pozlaceny. Dnešní dveře jsou jen kopií originálu, který byl koncem minulého
století přemístěn do Dómského muzea.
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Zvětšený Ghilbertiho autoportrét - hlava vlevo

Zvětšená deska s motivem - Mojžíš přijímá desky se zákonem na Sinaji
V interiéru křtitelnice se nacházejí dvě pozoruhodná umělecká díla. Prvým unikátem je překrásný
mozaikový strop. S jeho výzdobou se začalo kolem roku 1225 a práce trvaly až do 14. století.
Výzdoba stropu zobrazuje sugestivně pojatý poslední soud a muka hříšníků v pekle.

pokračování příště
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Trendy, tipy a triky na lepší bydlení
Okna plastová, dřevěná nebo hliníková?
Okna jsou očima každého domu či bytu. A to nejenom proto, že umožňují výhled ven. Vedle této funkce
mají také dodávat svou velikostí a tvarem tvář fasádě domu.
Podle přání architekta, projektanta, ale především stavebníka je možné volit mezi okny dřevěnými,
plastovými či hliníkovými. Na výběr jsou také nejrůznější barvy.

Dřevěná okna
Z architektonického hlediska jsou dřevěná okna nadčasová. „Jinak má dřevo své opodstatnění spíš tam,
kde není barveno, ale jen lakováno, aby vyniklo,“ říká architekt Patrik Tichý. „Může také korespondovat s
celkovým interiérem.“
Nevýhodou je o něco vyšší cena než u plastových oken a především potřeba pravidelné údržby. U
dřevěných oken je totiž nutné vždy po třech až pěti letech obnovovat nátěr. Dříve se okna dělala pouze z
masivu. Dnes se vyrábějí takzvaná eurookna, tedy okna, která jsou sice ze dřeva, ale z lepených kousků.
„Jejich obrovskou výhodou je, že tento způsob výroby eliminuje záporné vlastnosti dřeva – sesychání,
nebo naopak bobtnání, ale také tendenci prohýbání se dřeva ve směru let,“ vysvětluje architekt. „Při
lepení se totiž kousky, pokud jde o směr let, dávají vždy proti sobě. V průřezu jsou okna samozřejmě
plná.“

Plastová okna
Nejrozšířenější jsou v současné době okna plastová. A to především díky nižší ceně než u dřevěných.
Dalším důvodem můžou být také jejich dobré tepelně izolační vlastnosti.
Nosná konstrukce v rámu je u plastových oken ocelová. A je to právě konstrukce, která drží křídlo v
požadovaném tvaru. Plast je vlastně jen obal, který zaručuje stálost barevnou tvarovou a především se
okna nemusí udržovat.
Právě to je největší výhodou proti oknům dřevěným. Další výhodou je, že plastová okna mohou mít
zvenku jinou barvu než zevnitř. Vyrábějí se samozřejmě i v barvě dřeva. Ale vždy je poznat, že jde o
napodobeninu, navíc jsou barevná okna dražší než bílá.
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Hliníková okna
Méně rozšířené jsou hliníkové rámy. Typově jde o obdobu plastových oken – mají vzduchové mezery a
těsnění na rámech i křídlech. Jejich výhodou je tvarová stálost. „Opodstatnění mají především tehdy,
chce-li mít někdo okna barevná,“ objasňuje architekt Tichý.
Barva je nanášena jenom na povrch, a pokud se nátěr nepoškodí, jsou navěky, a díky vlastnostem
hliníku jsou i při poškození povrchu bezúdržbová. Hliník je vždy povrchově upraven. Nedá se však
upravit tak, aby působil měkce, příjemně. Hodí se tedy spíše pro moderní stavby.
„Zajímavé je také použití v kontrastu, například u budovy, jejíž původní historická část má dřevěná okna
a moderní přístavba hliníková,“ dodává architekt. Vhodná jsou také například pro zimní zahrady.

Tvar oken
Zcela libovolně si je možné zvolit tvar okna. Dříve sice byla okna typizovaná, ale dnes platí pravý opak.
„Prakticky neexistují okna v typových rozměrech,“ říká Eleonora Formánková z firmy Solara.
„Vše se vyrábí na míru.“ Hotová okna lze koupit pouze v hobbymarketech. „V současné době jsou dost
módní klenutá a tvarovaná, například lichoběžníková okna. Nadčasové jsou ale jednoduché tvary,“
doplňuje architekt Tichý.
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Informace z České knihy rekordů
PELHŘIMOVSKÉ REKORDY ZE SIREK
Expozice Zlaté české ručičky pelhřimovského Muzea rekordů
a kuriozit nabízí svým návštěvníkům pohled na SVĚTOVÝ UNIKÁT.
Čítá více než 80 exponátů - hudebních nástrojů, historických váz, obrazů ... vytvořených v průběhu
40 let jedním jediným autorem. Ale pozor - VŠE JE ZDE ZE SIREK! K vytvoření staveb nepoužil Tomáš
Korda nic jiného, než různobarevné zápalky a několik druhů lepidel (převážně používal obyčejný
Kanagom) a impregnačních roztoků. Jedná se o největší kolekci výrobků ze sirek na světě (!!) a ani s
ohledem na preciznost a výtvarné zpracování nelze nikde jinde na světě nic podobného spatřit. O
náročnosti díla a zručnosti i trpělivosti tvůrce svědčí následující čísla :
celkový počet zápalek :

571 871 ks
celkový počet hlaviček :

248 344 ks
celkový čas, který autor věnoval výrobě :

63 310 hodin
= 7 let, 2 měsíce, 22 dní a 22 hodin čistého času
Jedním z nejpozoruhodnějších děl z celé kolekce je Zlatá laň - vlajková loď slavného britského
mořeplavce sira Francise Drakeho, která v letech 1577 - 1580 obeplula zeměkouli, nesla jméno
Golden Hind (Zlatá laň). Nad výrobou její věrné sirkové kopie strávil Tomáš Korda neuvěřitelných 1
126 hodin čistého času práce a použil 11 554 zápalek. Loď vyhrála v roce 1973 československou
soutěž ZENIT, úspěšně reprezentovala bývalou ČSSR v německém Magdeburku (1975) a zvítězila
také na výstavě Technické tvořivosti mládeže v Moskvě (1974), které se zúčastnili modeláři z celého
světa. Jedná se o rekordmanův mediálně nejslavnější výrobek sedmdesátých let. Všimněte si, jaké
detaily lze vypracovat s použitím zápalek. Záchranné čluny, palubní děla, provazové žebříky, lanoví,
pes na přídi …
Zkrátka v tomto ohledu lze v Pelhřimově vidět konkrétní důkaz lidského umu, trpělivosti a
vytrvalosti. Zároveň ale i důkaz oprávněnosti úsloví o zlatých českých ručičkách ....

Miroslav Marek
Agentura Dobrý den Pelhřimov
www.dobryden.cz
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