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Díky podzimní rovnodennosti mají den a noc téměř stejnou délku. 

K podzimu se ale také vážou lidová rčení a pranostiky. Pokud tedy patříte 

k jejich milovníkům, můžete si ty nejznámější připomenout. 

Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení. 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho. 

Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Když kvetou boby, je nouze o chleby, když kvete mák, již ne tak. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Kvete-li vřes po špicích, nadešel čas k setí. 

Léto přichází hopsavě, zima váhavě – babím létem. 

Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Babí léto – léto na odchodě.  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok bude. 

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš. 

Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když dne ubývá, zimy přibývá. 

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

Koho se babí léto dotkne ve sném letu, bude šťastný. 

Mnoho bukvic – mnoho vánic. 

Na podzim lžíce deště a konev bláta. 

Na podzim zatop. 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá. 

V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu. 

Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta.   



PODZIM 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie Mnichova – 2. část 

 

Po třicetileté válce nechal postavit místní šoltys na hřebenu kopce mezi Heřmanovicemi a 

Mnichovem kapli, která dostala jméno Švédská. Byl to dík za záchranu jeho dcery, kterou se 

podařilo Mnichovským vyrvat ze spárů Švédských únosců. Že se v Mnichově vyrábělo také 

kvalitní sklo ví už dnes jen málo lidí. Naštěstí o sklárně zůstaly zachovány některé dokumenty 

a také některé výrobky které jsou uloženy v okolních muzeích. Písemné záznamy zůstaly v 

Mnichovském archivu. Zprávy můžeme najít i v knihách písmáků, doktora Pfitznera ze 

Zlatých Hor a Josefa Lowaga z Vrbna. O sklárně jsou také záznamy v matrice obce 

Heřmanovice. 

Podle nalezených údajů se dá přibližně určit vznik sklárny k datu kolem roku 1632, když se 

začíná psát o tzv. „slezském skle“ které bylo asi vyrobeno v mnichovské sklárně. 

V roce 1636 dostal od vratislavského biskupa Karla Ferdinanda zvaného Polský princ, 

povolení ke stavbě sklárny, sklář Elias Wilhelm z Nissy. Mnichovský úřad měl pro tuto 

sklárnu povolení k provozu na 6 let. Za povolení museli zaplatit značnou částku. K těmto 

povinnostem patřilo i odevzdávání naturálních poplatků. Odevzdávali truhlu skla, 9 štosů 

vinných a pivních sklenic. Sklárna za to dostávala dřevo pro výrobu zdarma. Nový majitel 

měl právo, že mu úřady v Nisse nesměly zasahovat do činnosti sklárny a také jim nepatřily na 

sklárnu žádné nároky. 

Elias Wilhelm v roce 1638 zemřel a v roce 1647 se vdova která sama nezvládala vedení 

podniku se tohoto podniku vzdala. Později přešla sklárna do rodiny Reichovy. Majitel sklárnu 

také dlouho nevedl a po jeho smrti se vedení ujala vdova Margareta Reichlová. Roku 1657 

obnovila na jeden rok pronájem a získala dokonce právo pálit v v biskupských lesích dřevo 

pro provoz sklárny. Pověst dobré podnikatelky jí zajistila právo otevřít hostinec, čepovat pivo 



a chovat dobytek. Za tato práva musela odvádět jako poplatek truhlu čirého skla. Barevné sklo 

na radnici v Nisse má snad také původ v Mnichově. (Nissa 3. VIII 1657). Po smrti majitelky 

Reichové v roce 1660 požádal její tchán Johan Bartel vratislavského biskupa aby nechal 

sklárnu i hospodu přepsat na jeho jméno. Byl v tom ale háček, Bartel nebyl katolického 

vyznání, byl protestant. A až když byly jeho žádosti doplněny patřičnými potvrzeními a 

slibem, že nebude svým náboženstvím působit žádné mrzutosti a hlavně rozšiřovat luteránské 

knihy, byl mu majetek v roce 1661připsán. Tak se píše v knihách vratislavského archivu v 

létech 1656 – 1736. v Mnichovské sklárně se vyráběly sklenice různých velikostí a tabulové 

sklo. Vyrábělo se také zrcadlové sklo pro jezuitský seminář. Největší procento objednávek 

pocházelo z Nissy. Poslední nájemce byl od roku 1664 Elias Zenker. Tento však hospodařil 

velmi špatně, neodváděl stanovené poplatky a neplatil daně. Když si od roku 1731 jeho 

nástupce Anton Zenker počínal naprosto stejně byla sklárna v roce 1735 na příkaz z Nissy 

prodána a ze získaných peněz byly pohledávky uhrazeny. Novým majitelem byl Georg 

Kirchner který měl tři syny a ti si po jeho smrti majetek rozdělili (z heřmanovické katolické 

matriky). Majitelem sklárny se stal v roce 1769 Johan Georg Kirchner. V roce 1772 dostal 

Kirchner povolení postavit mlýn a získal právo péci chléb. Mlýn stál blízko sklárny č.p.30 a i 

hospoda a pekárna stály v její blízkosti. 

V roce 1774 se v mnichově usadil brusič skla jehož práce byla vysoce ceněna. Brusírna 

pracovala až do poloviny 19 století. 

V roce 1751 se zde vyráběly skleničky pro přádelnu v Andělské hoře. Je zachována jedna ze 

skleniček s textem který říká:,,přadleny zpracovávají přízi modrou a bílou a při práci pilně pijí 

pivo“. Vyvážené sklo mělo vysokou uměleckou hodnotu a ukázky jsou uchovány v opavském 

muzeu. 

V roce 1752 se majitel Kirchner dostal do finančních potíží které neustaly a proto byly práce 

na huti zastaveny. A z majetku zbyl jen mlýn, brusírna, pekárna a hospoda. Z Janského vrchu 

se udává, že mnichovská sklárna ukončila provoz v roce 1741. Dále se uvádí, že byla 

založena nová sklárna ve Filipově údolí. 

  

 SKLÁRNA VE FILIPOVĚ ÚDOLÍ. 

 

Po zrušení mnichovské sklárny v roce 1741 se pro nedostatek skla začalo uvažovat o 

postavení nové sklárny. V roce 1748 Když nastoupil na biskupský stolec vratislavského 

biskupství nový biskup Filip Gothard hrabě von Schaffgotsch se tyto úvahy začaly stávat 

skutečností. 

Bylo rozhodnuto, že se sklárna postaví na Černé Opavě. Toto umístění mělo více výhod. Bylo 

zde dřevo, voda, suroviny, nedaleko a odbyt do větších aglomerací prakticky ve stejných 

vzdálenostech od sklárny. Nejdříve byla postavena sklářská huť ve které byly tři pece, tavicí, 

temperovací a chladící. Poté bylo postaveno skladiště. Pak se stavěly domky sklářů a také 

hospoda do které se dováželo pivo z heřmanovického pivovaru. Výdaje na postavení samotné 

sklárny byly spočteny na 884 zlatých a 24 krejcarů. Rozpočet sklárny zpracovali jediní skláři 

ze zaniklé sklárny v Mnichově Pohl a Zenker. 

Nejvíce se ve sklárně vyrábělo tabulové sklo, sklenice, láhve a také sklo křídové, tzv. český 

křišťál. Na objednávku se vyrábělo kulaté sklo pro sakrální stavby a to se ve sklárně také 

zalévalo do cínu nebo olova k zasklívání kostelních nebo chrámových oken. Koupěchtivost 

obyvatelstva byla v období Pruských válek velmi nízká, proto se vyrábělo takzvaně na sklad a 

prodávalo se na dluh. Toto a jiné okolnosti způsobilo v roce 1753 krizi. Ke konci tavební 

sezóny bylo zjištěno manko 150 zlatých. V roce 1758 byla sklárna zadlužena částkou 1352 

zlatých 37 krejcarů.Vratislavský biskup hrabě Schaffgotsch nařídil 27. I. 1758 tento dluh 

zaplatit a to je poslední zmínka o sklárně na Černé Opavě. 

  



                                       KATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD A KOSTEL. 

 

Ještě než dostala obec Mnichov svůj vlastní farní úřad, tedy před dokladovaným založením 

obce, patřila obec pod farnost Zuckmantel (Zlaté Hory). Protože město Hernannstadt 

(Heřmanovice) mělo od roku 1588 vlastní kostel, nemělo farní úřad. Dojížděl sem na mše 

každou třetí neděli kněz ze Zlatých Hor. Bohoslužby se také konaly na Velikonoční pondělí, 

Svatodušní svátky, na svatého Štěpána a na svatého Ondřeje o kterém se v Heřmanovicích 

konaly hody. 

Okolo roku 1570 byla v Mnichově postavena kamenná kaple a vedle ní hřbitov. Obyvatelé 

Heřmanovic chtěli mít v obci vlastního kněze aby také dohlížel na dobré mravy, ale také 

proto, že se jim nelíbilo dávat poplatky knězi ze Zlatých Hor a to jak Heřmanovice tak 

Mnichov. 

Od roku 1672 získaly Heřmanovice právo mít svůj vlastní farní úřad pod který patřil i 

Mnichov. Cestě kterou chodili mnichovští občané do Heřmanovic na mše se říkalo kostelní. 

Mnichovští občané měli velké přání mít svůj kostel, to se jim v letech 1716 – 17 splnilo a bylo 

započato se stavbou. Již v roce 1709 věnoval šoltys Hans Bausch pozemek ale na stavbu se 

dlouho sháněly peníze. Dále byla uzavřena smlouva s heřmanovickým farářem, podle níž měl 

farář Edlen von Schliebenheim každou druhou neděli a ve svátky sloužit mši a oznamovat 

konání křtů, svateb a pohřbů, za což mu náležela odměna z Mnichova 30 a z Heřmanovic 40 

zlatých. Jako první se začalo stavbou hřbitova, který stával v místech dnešního Boromea. Poté 

se začal stavět kostel. 

V roce 1774 dostal Mnichov povolení k pravidelným nedělním bohoslužbám. Obec se 

rozrůstala proto byl v Mnichově zřízen také farní úřad. Od roku 1762 vykonával úřad 

heřmanovický kaplan Elias Schmidt. V témže roce se také postavila fara č. p. 163. kaplan měl 

roční příjem 72 zl. z Mnichova a heřmanovický farář i nadále bral svoji odměnu. Faře plynul 

příjem z polností které vlastnila a s peněžitých darů vybíraných při mši. Věřící samozřejmě 

platili křty, svatby i pohřby. Příspěvek platili také občané Železné. První kaplan byl v obci 

velmi oblíbený (farní kniha II.- Mnichov). 

Mnichovský kostel nebyl příliš vybaven, získal darem pozlacený kalich, zdobený nepravými 

kameny a emailovými obrazy. K darům patřily také další kostelní potřeby jako mešní roucha, 

ornáty a svícny. 

K mnichovské farnosti patřila také obec Železná a osada Vidly, proto byl vznesen požadavek 

na dalšího duchovního. Počet obyvatel farnosti přesáhl 700. V této době byly některé farnosti 

neobsazeny, důvodem byl nedostatek knězů. Dne 13.IX.1843 dostal Mnichov právo mít 

samostatný úřad, proto, že se zlepšily finanční poměry. Fara získala darem zahradu, dva korce 

polí a k držení i dvě krávy. V roce 1869 již měla farnost i s přilehlými osadami asi 1800 

obyvatel a největší příjem jí plynul z pronájmu polí. V tomto roce byla také zahájena stavba 

nové fary a vznikl také nový hřbitov. Budova nové fary byla obydlena od roku 1872. Kaplan 

Stephan Gottwald z Waldeku zde sloužil osm let.  

Protože Mnichov byl v majetku Vratislavského biskupství a neměl dříve svoji farnost, museli 

občané pořádat svatby, křty a pohřby nikoliv v blízkém Vrbně, ale až ve Zlatých Horách, což 

obnášelo hlavně při pohřbech problém. Nebožtík se totiž musel nést v otevřené rakvi a 

nesmělo se s ním brodit přes potoky. Toto obnášelo i mnoha kilometrové okliky. Z toho 

vyplynuly i místní názvy, jako na příklad Mrtvý kopec. 

Původní kamenná kaple stála v místech kde byla později školní zahrada. Kaple nebyla příliš 

velká, měla věž s cibulovitou střechou (baroko) a strop z desek, ozdobený obrazy svatých. 

Oltář byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a byl vyzdoben několika sochami. Rychtář Bausch 

byl za značné příspěvky na stavbu odměněn právem být pochován pod dlažbou kostela. V 

roce 1716 byl postaven nový baroktní kostel. Tento byl pro různé problémy v 19 stol. 

přestavěn v Neogotickém stylu a v roce 1878 zasvěcen sv. Janu Nepomuckému 



Vratislavský biskup přislíbil podporu při stavbě nového kostela a stavební parcelu daroval 

statkář Ignaz Peschke. Projekt vypracoval opavský architekt August Barkel a stavbu řídil 

mistr Biberek z Hanušovic. Materiál na stavbu baroktního kostela dodal mnichovský 

podnikatel Ferdinand  Neumann    ( Kameny a vápno ). Základy byly postaveny asi za  34 000 

zl. Biskup poskytl částku 30 000 zl. a dále se již na žádné podpoře nepodílel. Značná částka 

byla získána veřejnou sbírkou do které přispěli také občané z mnichovské farnosti. 

Hlavní část přestavěného neogotického kostela dostavěného v roce  1877 tvoří oltář se dvěma 

bočními oltáři a kazatelnou o výzdobu se postarali bratři Raimund a Raphael Kutzerovi z 

Horního Údolí. U stropu je zavěšen lustr údajně vyrobený sklárnou Richter ve Vrbně.* 

Varhany jsou vyrobeny v Krnově. Boční stěny jsou ozdobeny čtrnácti obrazy křížové cesty. 

Prostor vyplňují lavice pro 400 věřících. Toto všechno je vyvedeno v neogotickém stylu. Celá 

výstavba skončila v roce 1877 a na jaře roku 1878 se zde sloužila první mše. 

Po deseti letech musel být kostel opět uzavřen protože se v klenbách objevily trhliny. Mše se 

konaly jen v neděli v malé klášterní kapli. Oprava si vyžádala 8 měsíců. Další větší oprava se 

prováděla až v roce 1927 a došlo při ní k tragické události. Při práci zahynul mnichovský 

dělník Nitsch. Kamenný kříž před kostelem vytvořil taktéž Raphael Kutzer z Horního Údolí 

na požádání Winzenze Blascheho za 1400 zl. Mše se zde sloužily v jazyce německém až do 

roku 1946. Památník padlým hrdinům, stojící před kostelem vyrobil Akad. sochař z Velké 

Kraše, pan Josef Oboth 

Kolem roku 1960 se na kostelní věži objevily trhliny a kostel si opět vyžádal větší opravy. 

Jakmile byly poskytnuty finance začalo se s opravou. Nejprve byla věž stažena ocelovými 

pásy, pak byla nově pokryta střecha a nakonec se provedla venkovní omítka. 

Při opravě byly nalezeny doklady, noviny, fotografie a mince z roku 1877. Doklady poskytly 

materiály o dané době o lidech o poměrech v obci atd. 

Ve věži kostela byly umístěny 3 vysvěcené zvony, dva z nich byly pořízeny ze sbírky v roce 

1927 i se jmény přispěvatelů. 

 

*Jiné údaje říkají, že lustr byl vyroben a vybroušen v Mnichovské sklárně. Výrobou skla pro 

sakrální stavby se zabývala také sklárna ve Filipově údolí.  



 

                                                           Čerpáno z historických materiálů pana Z. Hlávky 

Jeseníky, hory opředené bájemi, pověstmi a příběhy… 

Vzpomínáte, když jsme si říkali, jak vznikly Jeseníky? 

„Když bohové stvořili svět, zapomněli na tento kraj. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z 

nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za 

namáhavý život, který je tady čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského 

povrchu nahromadil bohatství - zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen 

pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým 

krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli ďáblovu zlomyslnost 

napravit, přidali Jeseníkům alespoň to, čeho měli nadbytek - krásu. 



 

Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžily životodárnou a 

léčivou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na horská úbočí naseli horské květy a tok 

spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění a vytvořili překrásné vodopády…“ 

Jeseníky jsou za krásného počasí vlídné, laskavé a přívětivé. Zvou k odpočinku a zpěvem 

ptáků, vůní luk i niv, tichem a pokojem lesů hladí, laskají a ukolébávají k blahodárnému, 

posilujícímu spánku. Dokážou však ukázat i svou odvrácenou tvář. Nehostinnou, 

pochmurnou, drsnou a ponurou, kdy svými větry, lijavci, bouřemi, mrazem a mlhami usurpují 

své obyvatele, kteří by mnohdy raději usnuli spánkem věčným, než snášet tyto vrtochy hor… 

Tvrdá příroda a tvrdé živobytí. 

A protože si lidé potřebovali nějakým způsobem zlo i dobro vyložit, vyprávěli si o místech i 

lidech příběhy. V těch vystupovaly nadpřirozené bytosti- ne vždy srdečné, a jejich obsah byl- 

ne vždy- zcela přívětivý. Tak se zrodily jesenické báje a pověsti; někdy laskavé, jindy drsné a 

kruté. Jedním z důvodů, proč jsou jesenické pověsti někdy tak nelítostné je i to, že jejich 

předobrazem je germánská mytologie, která je obecně ponurejší a temnější než mýty 

slovanské. Proto mají zdejší pověsti jen málokdy podobu dobrotivé pohádky. Mnohem častěji 

jsou to příběhy hrůzostrašné, řečeno dnešní mluvou -hororové. 

V jesenických lesích se tak místo víl objevují nymfy- polobohyně nebo nižší bohyně přírodní. 

Můžeme objevit nymfy jezerní, říční, potoční, nymfy horských bystřin, pramenů a zřídel, ale 

také nymfy horských údolí i horských velikánů, či ty, žijící v jeskyních, hájích i na 

jednotlivých stromech. Namísto skřítků se zde nacházejí gnómové a permoníci. Veškerenstvu 

bytí pak vládne mocný Praděd. Je zajímavé, že v jesenických pověstech přichází zlo ve 

většině případů ze strany lidí. Teprve pak nastupují gnómové či nymfy, které sjednávají 

pořádek. Zlo potrestají a dávají průchod právu. Když jejich síla nestačí, nastupuje Praděd, 

jako autorita nejvyšší. I přesto, že jsou nadpřirozené bytosti veskrze považovány za 

spravedlivé soudce, nejedná se o postavy jednoznačně kladné. Například strážce Mechového 

jezírka pastýř Gill je tím, kdo chrání poctivé a trestá nepoctivce, přesto ani lidé poctiví po 

setkání s ním bez důvodu netouží. Umí být totiž pěkně potměšilý a náladový. Nebo falešný 

mnich v pověsti o založení obce Mnichov, který vraždí poutníky, či pověst o otcovrahovi, 

který neváhal shodit otce do hlubiny pod vrchem Lyra… a mnohá další vyprávění, rozhodně 



nepatří mezi sladká povídání. Platí zde více než jinde: jaká země, takový lid, jaký lid, takové 

legendy. 

Pro nás je tento svět nepřirozený, ale pro generace jesenických horalů kutajících v podzemí 

rudy, či bojujících s divokou přírodou v lesích hor, byla tato stvoření zárukou spravedlnosti. 

Sběratelé bájí a pověstí z Jeseníků… 

Patriotně bychom měli vědět, že nejvýznamnějším sběratelem této ústní slovesnosti byl Josef 

Lowag, který se v polovině 19. století narodil u nás v Mnichově (Vrbno pod Pradědem). Byl 

to regionální spisovatel píšící německy, v sudetském nářečí. Nejrozsáhlejší část jeho 

spisovatelského díla tvoří právě pověsti, báje a příběhy, které sesbíral v různých částech 

Vrbenska, Bruntálska či Zlatohorska a které za účelem větší čtivosti hojně doplňoval svou 

vlastní fantazií. Ve svých poutavých knihách popisuje – často velmi sugestivním způsobem – 

tajuplnou atmosféru Jeseníků a části Zlatohorské vrchoviny. Oblasti, jež jsou v Lowagových 

dílech (a v představách původních obyvatel) doslova přeplněny nejrůznějšími skřítky, 

kobolty, gnómy a nymfami, nad nimiž pevnou rukou vládne mocný, ale spravedlivý duch hor 

Praděd. Právě po tomto bájném ochránci, strážci a symbolu Jeseníků, u původních německých 

obyvatel známém jako Altvater, je pojmenovaná i nejvyšší hora Moravy a Slezska. Do světa 

těchto nadpřirozených bytostí Lowag vkládá příběhy obyčejných lidí, nejčastěji místních 

horníků či uhlířů, ale také loupeživých rytířů, provádějících své zločinné výpravy z mnoha 

hradních pevností, po nichž dnes v drtivé většině zbyly jen trosky (Koberštejn, Furstenwalde, 

Edelštejn a mnoho dalších). Lowagova literární činnost však není tvořena pouze pověstmi 

tohoto typu. Mimo jiné tvořil také básně a oblíbenými se staly humorné příběhy fořta 

Benedixe (Geschichtla vom Förster Benedix, 1910), které vtipnou formou a ve specifickém 

sudetském nářečí líčí život myslivců v Jeseníkách. 

Dílo Josefa Lowaga bylo v průběhu 20. století oceněno mnoha literárními historiky jako 

klíčový pramen k poznání lidové slovesnosti a kultury původního sudetského obyvatelstva 

Jeseníků. Do češtiny byla část z díla Josefa Lowaga přeložena teprve nedávno. V roce 2010 

vyšel, v překladu Helgy Šedkové, titul Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníků. Jedná se 

o překlad jeho původní sbírky s názvem Schlesische Volks – und Bergmannssagen, vydané 

poprvé v roce 1903. Pověsti a báje, které Lowag sebral a literárně zpracoval, pomohly mnoha 

autorům, kteří se po II. světové válce rozhodli tyto pověsti zpracovat. 

Jedním z nich byl i významný popularizátor jesenických hor, pan Vladislav Hanák. Pocházel 

sice z jižní Moravy, ale po II. světové válce přišel do Vrbna pod Pradědem, kde byl od roku 

1945 do roku 1953 ředitelem zdejší národní školy. V roce 1953 nastoupil jako ředitel do 

základní školy v Karlovicích. Napsal knihy pro děti a mládež Zpívající vody - cyklus povídek 

z Jeseníků, v nichž autor zmodernizoval, a cítění i myšlení dnešního mladého člověka tak 

přiblížil, staré pohádky a pověsti vázané k četným známým i méně známým místům, dnes 

stále hojněji vyhledávaných hor. Psal také povídky do rozhlasu. Byl spoluautorem knih Od tří 

řek, Vůně jehličí a zejména televizních i knižních Lovů beze zbraní. Členskou legitimaci do 

tehdejšího Svazu spisovatelů mu podepsal nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert a literární 

odborníci ho nazvali jesenickým bardem. 



 

Dnes mezi tyto velikány z blízkého okolí, kteří se obrovskou měrou zasazují o popularizaci a 

propagaci Jeseníků, můžeme zařadit pana Otu Bouzka z Karlovy Studánky –myslivce, 

spisovatele, fotografa a malíře. 

Čajové dýchánky a výlety do okolí 

Při čajových dýcháncích a kávových posezeních si čteme z knih pan Vladislava Hanáka 

„Zpívající vody“ a „V zelených horách“, představili jsme si i originál knihy pana Josefa 

Lowaga - Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníků. Překladu se tato sbírka s názvem 

Schlesische Volks – und Bergmannssagen, vydané poprvé v roce 1903, dočkala až v roce 

2010. Báje, pověsti i vyprávění jsou velmi zajímavá, ale nezůstává jen u čtení. Přidáváme 

vlastní vyprávění a příběhy, které jsme zažili. A ne zřídka zjišťujeme, že i s námi si 

nadpřirozené bytosti jesenické zahrávali a dodnes zahrávají. Někdy s námi laškují, jindy nám 

poťouchle komplikují život. Ale většinou jsou laskavé a všechny naše smysly dokážou 

vrchovatě naplnit – z barev, vůní, zvuků i chutí připravují koktejly, které nám dovolí se 

zastavit a uvědomit si, že i v téhle uspěchané době stojí za to žít a ještě chvilku pobýt… Na 

výletech navštěvujeme nejen místa, která jsou opředena mýty a historií, ale také ta, která hladí 

duši – procházíme se vonícím lesem, posloucháme ševelení vln na řece, necháme se vískat 

vánkem a kocháme se výhledy na hory a údolí, které tolik milujeme… 

A abychom prezentovali šprýmy bytostí, které tady s námi sdílí tuto dimenzi žití, nemusíme 

chodit daleko do minulosti. Několik týdnů předem jsme na domově avizovali akce o dravých 

ptácích a hasičském cvičení. Obě akce měly proběhnout 13. června. Studovali jsme 

předpověď počasí, kontrolovali odchylky předpovědi od reálu a modlili se, aby to vyšlo. 

Dopolední představení dravých ptáků se vydařilo, i když nám sem tam padaly kapky (vyzrály 

jsme na ně přestěhováním se pod zahradní stan) a akci jsme si užili. Ale tím jsme asi našim 

transcendentním přátelům překazili škodolibou radost, takže nám to pak dali pěkně pocítit. 

Teplota klesla na úroveň nepříjemného únorového dne, vítr se honil a točil v tanci tornáda a 

před kapkami lijavce nebylo úniku. Neměli jsme pochyby o tom, že by hasiči svou exhibici 

zvládli se ctí, ale o tom, že by to naši diváci mohli odnést na zdraví…A tak se akce odkládala 

a odkládala a uskutečnila se až 27. června. Mírně sice krápalo, vítr se proháněl jak závodní 

koně, ale naše hasiče to nevyvedlo z míry. Předvedli nám ukázkový zásah a profesionální 

práci při hašení demonstračního domu. Jen bylo velmi, velmi podivné, že ve chvíli, kdy 

domek vzplanul nejvyššími plameny, prudce klesl tlak a kouř pokryl zahrady a zahrádky, 

domy, řeku i silnice v širokém okolí… Tímto se zpětně omlouváme všem, které tato dýmová 

peřina přikryla. 



     

Dravci 

Ve středu 13. června jsme v našem domově pro seniory přivítali 2 velké návštěvy. Jednak to 

byli „maláčci“ z MŠ na Jesenické ulici, se kterými spolupracujeme již řadu let (v rámci 

projektu „Mezi námi“) a kteří si s námi přišli nejen popovídat, ale také se aktivně zapojit do 

akce – „Dravci“. 

A to byla ta druhá návštěva – sokolníci z Opavy přivezli ukázku ptačích dravců a sov, se 

kterými se můžeme setkat ve volné přírodě Jeseníků. 

A tak jsme se od zakladatele opavské sokolnické skupiny, pana Reného Vrbického dozvěděli, 

že živočichy, kteří loví a zabíjejí jiná zvířata pro svou obživu, označujeme souhrnným 

ekologickým termínem – predátoři. V rámci třídy ptáků to jsou všichni drobní hmyzožraví 

pěvci (sýkory, pěnice, budníčci, lejsci), dále ptáci hrabaví (koroptev, bažant), šplhavci (datel, 

strakapoud), srostloprstí (dudek, ledňáček), brodiví (čápi, volavky), řada druhů vrubozobých 

(kachny) i bahňáci (kulíci, jespáci, racci). V běžném lidském chápání se jimi však rozumí 

druhy vyloženě masožravé: DRAVCI A SOVY. Oba tyto svérázné řády ptáků upoutávaly 

pozornost člověka odedávna. Neznáme jiné skupiny ptáků, které by vyvolávaly tolik 

protikladných pocitů. Sovy – v minulosti znamení moudrosti, ale i zla a kouzel. Dravci – 

středověké symboly odvahy a svobody; v době ještě celkem nedávné vybíjeni jako „škodná“. 

Dnes již chápeme jejich význam. V přírodních společenstvech se uplatňují jako jeden z 

mnoha nenahraditelných faktorů udržujících přirozenou rovnováhu. 

V současnosti jsou dravci a sovy ve většině evropských zemí přísně chráněni. Káně lesní 

(Buteo buteo) je nejhojnějším dravcem jesenického regionu. Setkáme se s ní na otevřených 

plochách polí, luk a pastvin. Na číhané sedává na sloupech elektrického vedení i na stromech 

u silnic. Její let je pomalý, často krouží bez hnutí křídel. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

je malý sokolovitý dravec, který v hornaté krajině Jesenicka není tak hojný jako v jiných, 

rovinatých oblastech republiky. Ke hnízdění využívá starých vraních hnízd a skalních 

výstupků. Některé páry obsazují výklenky na budovách i kostelní věže měst. Kořist, drobné 

zemní savce, loví typickým letem, kdy se třepotá ve vzduchu a jakoby visí na místě. Poštolka 

pana Vrbického se jmenuje Viki a předvedla nám nejen své krásné zbarvení, ale také přelety 

za potravou, aniž by ji naše přítomnost jakkoli vyváděla z míry. Po své exhibici musela být 

„uklizena“ do auta, protože se na vystoupení chystal další dravec – jestřáb lesní. Ten se 

chystal taky posvačit, ale místo nabízeného kuřecího masa by mohl napadnout i Vikiho – 

hold, potravinový řetězec je potravinový řetězec. Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) obývá 

rozsáhlejší lesní komplexy s klidnými starými porosty. K okrajům měst a vesnic zalétá jen 

zřídka, a když už tak proto, aby ulovil zatoulané kuře nebo slepičku. Běžnou kořistí mu jsou 

sojky, drozdi, holubi a veverky. Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) jménem Sam nám 



předvedl své letecké umění – nejen let těsně nad hlavami nebojácných diváků, ale také prolet 

mezi dvěma řadami účastníků, kteří si pro tu chvíli spojili ruce nad hlavami (jako ve hře 

„Zlatá brána otevřená“) a on jí přes své mnohem větší rozpětí křídel, proletěl. Je to silný a 

rychlý dravec velikosti vrány. Kořist, ptáky, loví výhradně za letu. Hnízdo si zakládá ve 

skalních stěnách. Je to nejrychlejší pták světa, jehož nejvyšší rychlost byla naměřena 

neuvěřitelných 442 km za hodinu. Výr velký (Bubo bubo) - jménem Sára, se nám předvedl v 

celé své honosné kráse (ne nadarmo se mu říká král noci). Jeho neuvěřitelně oranžová 

duhovka očí nás fascinovala stejně tak, jako z peříček výrazné pohyblivé chvostky na hlavě -

připomínající ouška (proto se mu říká ušatá sova). V souvislosti s jeho velikostí jde o 

poměrně jednoznačný určovací znak. V dřívějších dobách byl výr značně pronásledovaný a z 

mnoha míst střední Evropy vymizel. V současnosti se jeho stavy opět zvyšují. Je to obyvatel 

nížin i hor; žije všude tam, kde má klid, dostatek potravy a hnízdních příležitostí. Potravu této 

největší sovy světa tvoří různě velcí ptáci a savci. Mezi dalšími účastníky zájezdu z Opavy 

nám byli představeni i další dravci ¨, jako sova pálená, sova sněžná, raroh, krkavec (který je 

velmi dobrý imitátor – předvedl nám štěkot psa). Při zmínce o psech mne napadla jen taková 

malá vsuvka. Být v těchto končinách majitelem nejmenších psích plemen, jako je například 

čivava, pražský krysařík, ruský toy teriér, jorkšírský teriér, belgický či bruselský grifonek, 

čínský naháč, papillon-motýlek, australský silky teriár nebo i králičí jezevčík – tedy ras - v 

pravdě ne právě nejhmotnějších, bála bych se je (po této přednášce s ukázkami) pouštět ve 

volné přírodě proběhnout… Takovému jestřábu asi nevysvětlíte, že vás jeho svačinka přišla 

na 15.000 Kč. Ale nebudeme končit morbidně. Věřme, že dravci nad našimi hlavami budou 

mít dost potravy bez rodokmenů a nás nepřestanou udivovat svým letem a přirozenou 

osobností. Bylo to krásné a poučné dopoledne. 

    

Návtěva faunaparku Lipová 

Když z ulice  vklouznete brankou do parku, jako byste vešli do jiného světa. Obestře vás klid, 

pohoda, nádherné, upravené a čisté prostředí, které vás zve k pobytí. Park není nikterak velký, 

dalo by se říci, že je docela malý, ale jeho uspořádání působí neskonale příjemně a mile. 

Můžete si vybrat oblast, kterou chcete navštívit – pavilon šelem, terárií, vodní svět, voliéry s 

exotickým ptactvem… všude je spousta místa kam se můžete posadit a pozorovat zvířata v 

jejich prostředí. Na těch je vidět, že je o ně pečováno s láskou. Jsou nádherně zbarvená, čistá, 

hravá, zvídavá a komunikativní. 

Na nás nejvíce zapůsobil puberťák Diego, odrostlé, nám už dobře známé mládě tygra 

ussurijského. Ač stále vypadá jak velká plyšová hračka, umí se už pěkně předvést. A koťátko, 

které se schovávalo za mámu – s hlavičkou jak lidská pěst nám také povyrostlo a čile 

pozorovalo návštěvníky. Tento malý pumí princ dostal jméno Balú. 



Surikatky, věrny svému způsobu života, hlídaly své teritorium. Stojíce v pozoru obhlížely 

svět. Očička jim kmitala z jedné strany na druhou, neobjeví-li se predátor. Surikatka Julča v 

pozorování okolí vytrvala, ale Alvin si vyhloubil v písku dolík, do něj si lehl na záda a chytal 

bronz. 

O kousek dál se můžete posadit do trávy či na molo a pozorovat například černé labutě a 

smaragdové nebo pyžmové kachny, které jsou doménou vodního světa. Tiše a majestátně 

plují po hladině jezírka a tuto pohodu a klid naruší jen - sem tam – šplouchnutí ryby o hladinu 

jezírka. 

Když se nabažíte ticha, navštivte pavilon papoušků. Žako, kakadu, amazoňani a jiní 

papouškovití představitelé mají většinou hodinu překřikování a štěbetání. Aby se předvedli v 

celé své kráse, zvednou tu a tam chocholku k obdivu, tu a tam roztáhnou křídla, jako 

prezentaci přepestré palety barev peří. Na svých průlezkách a větvích dokáží neskutečné 

akrobatické kousky, až se z toho točí hlava samotným návštěvníkům. Může se vám ale také 

stát, že přes všechno překřikování k vám dolehne naprosto čistým lidským hlasem „ahoj“. Ač 

se otočíte a nikde nikdo, hlas k vám promluví znovu… Teprve potom si uvědomíte, že tento 

sametový hlas patří žakovi šedému. Když mu odpovíte, naprosto čistě vám řekne „čau“… 

úžasné. 

A to nemluvím o dalších obyvatelích parku – opicích, mývalech, leguánu Merlinovi aj. 

Když se chcete občerstvit, můžete se posadit v příjemném prostředí restaurace nebo venku. A 

zatím, co vy si dáte lahodný čaj či kávu, mohou se vaše děti, vnuci i pravnuci proskotačit v 

dětském koutku. 

Tato malá rodinná zoo je jak na míru šitá dětem a handicapovaným lidem, kteří by si netroufli 

na megalomanské prostory městských ZOO, je pohlazením a oázou pro tělo i duši.  

 

     

 

Zrcadlové bludiště v Úvalně 

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni že mi, kdo je nejkrásnější v této zemi…?“ 

Tak takhle se můžete ptát zrcadel a nemusíte jezdit ani do Prahy. Nedaleko Krnova v Úvalně, 

vybudovali v loňském roce zrcadlový labyrint…  Na zdejší rychtě se objevíte tajný vchod do 

Říše divů. Jen tak si klidně vejdete do obyčejné skříně na šaty… a ocitnete se v zrcadlovém 

království. Je stejně velké jako to nejslavnější na Petříně. A je dokonalé. Dá se v něm totiž 

opravdu zabloudit tak, že nevíte, kudy kam. Mezi zrcadly totiž nevíte, co je mnohonásobný 

odraz a co realita. Kdyby ta skla zrcadel byla alespoň trošku zapatlaná, ale jsou vyleštěná tak, 

že vůbec nelze rozeznat plochu od prázdného prostoru. „Dětem půjčujeme rukavice, ale 

otisky na zrcadlech stejně zůstávají. Nejčastěji samozřejmě otisky čela,“ usmívá se duchovní 



otec nové atrakce Radek Šimek. Místnost má necelých 30 metrů čtverečních a je tady 

36 zrcadel. V bludišti na Petříně jich prý mají 35. A tak se opravdu můžete doptávat jednoho 

zrcadla vedle druhého, kdo že je tu, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější… No, a pokud 

žádné nepraskne, věřte, že na tom nejste ještě tak špatně… Nás zrcadla přežila, ale našeho 

řehotu a slz smíchu si užila až až… 

P.S. Úvalnští prý chystají labyrint dveřní. Tak doufáme, že budou mít pevné panty a už se 

těšíme.  

 

Ilustrační foto použito ze stránek obce Úvalno 

 

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 

6. října 2018. Termín těchto voleb bude spojen s volbami do třetiny Senátu. 

. 

Při volbách do zastupitelstev obcí (stejně jako u voleb do Poslanecké sněmovny) je možné 

udílet preferenční hlasy. Je také možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými 

stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu. Všechny kandidující subjekty 

jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který se následně po označení vloží do 

úřední obálky a vhodní do volební urny. V Praze a územně členěných statutárních městech se 

ovšem volí jak do zastupitelstva města, tak do zastupitelstev městských částí či obvodů. V 

komunálních volbách v roce 2018 mohou poprvé volit i občané členských zemí EU s 

přechodným bydlištěm v České republice, pokud o to dopředu požádali. Na rozdíl od jiných 

voleb není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Preferen%C4%8Dn%C3%AD_hlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Danstv%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voli%C4%8Dsk%C3%BD_pr%C5%AFkaz


 

Děkujeme paní místostarostce Ing. P. Müllerové za převzetí ocenění v Praze. Fotografie: Lenka 

Foltýnová. 

 

https://webmium.blob.core.windows.net/users/127892/assets/cc7ba9ee5f32a0f0d207c8df9dea6928/3548947620655966101793555087967599149449216n.jpg
https://webmium.blob.core.windows.net/users/127892/assets/74bbad943b6ce47ae2c8983b5dcdca78/354972402065596370179379383243810177548288n.jpg
https://webmium.blob.core.windows.net/users/127892/assets/2b6f9022703973d6c7f1017bb9bedb6b/3569542420655964335127062743280678077464576n.jpg


Karlova Studánka 

V rámci projektu „Jedeme v tom společně“ jsme sice projeli Česko i Slovensko 

křížem krážem, ale fyzický kontakt s příjemným prostředím je fyzický kontakt. 

Proto jsme celé prázdniny potulovali po našich rodných hroudách. Seznamovali 

jsme se s přírodou - faunou i flórou CHKOJ, zavzpomínali na „staré dobré časy“ – 

původní věž na Pradědu, cvrkot v hotelu Hubertus, rekreační a lázeňský život 

našeho regionu… Mezi mnoha výlety a procházkami si zahrála prim Karlova 

Studánka. Karlova Studánka jsou známé lázně s takřka 200 letou tradicí, jejichž 

křišťálového vzduchu, panenské přírody, klidu a pohody si užíval už Maxmilián II. 

František- nejmladší syn Marie Terezie, který lázně založil, i arcivévoda Karel 

Ludvík – vnuk Marie Terezie, podle něhož jsou lázně pojmenovány. Nachází se v 

pohoří Hrubý Jeseník v nadmořské výšce 800 m n. m., v malebném údolí říčky Bílá 

Opava, nedaleko nejvyšší hory Moravy Pradědu (1491 m n. m.). K tomu, abychom 

si Karlovu Studánku prošli, nám stačí pár desítek minut. Je rozložena podél jediné 

hlavní silnice, která je také kolonádou. Když po ní procházíme, všude kolem 

vidíme půvabné lázeňské domy. Je mezi nimi také Slezský dům, jedna z nejstarších 

staveb ve Studánce a místo, které si zahrálo ve filmu S tebou mě baví svět. Takřka 

naproti přes silnici se nachází Pitný pavilon. Dřevěný altánek skrývá největší zdejší 

bohatství: jeden z minerálních pramenů. Tento má jméno Petr, a minerální voda, 

která tu tryská ze země, je čirá, bezbarvá, slabě páchne sirovodíkem a chuť má 

příjemnou. Už roku 1824 byl postaven Hostinský dům, dnešní Bezruč, v letech 

1824 – 1825 Pruský dům, kde dnes sídlí obecní úřad a škola, v letech 1832 – 1833 

Knížecí dům, který slouží jako vyšetřovací ústav a roku 1834 Hinnewiederhaus, 

který se stal také sídlem národního výboru. V letech 1836 – 1837 byl postaven 

Lázeňský salón, který dnes slouží jako hudební hala, v letech 1842 – 1844 Nový 

koupelový dům, což je dnešní dům Opava, a v roce 1844 také Sloupový dům, ze 

kterého je nyní hotel Džbán. Lázně byly natolik proslulé, že se zdejší  kyselka 

plnila do lahví a rozesílala do okolí. Původně se láhve plnily z Maxmiliánova 

pramene a od roku 1862 i z Vilémova pramene. Kvůli vysokému tlaku oxidu 

uhličitého však lahve praskaly a proto bylo od rozvozu upuštěno. Polovina 19. 

století znamenala největší rozvoj lázní. Proto byly dále stavěny domy. Budova 

současné mateřské školky byla postavena roku 1859 pod názvem Švýcarský dům 

atd. Koncem 19. století byla postavena budova U lesa a také pavilon 

Wilhelmsquelle, tedy dnešní Pitný pavilon, který je skutečným symbolem Karlovy 

Studánky. Roku 1905 byla postavena vodní elektrárna s náhonem a umělým 

vodopádem.  

21. srpna jsme si zde - v hudební hale - zavzpomínali na nejkrásnější árie známých 

operet a 28. srpna jsme se zúčastnili klavírního recitálu světově významného 

klavírního virtuóza Daniela Juny.  

Všechny tyto krásy, pohodu, klid, vzdoušek, sluníčko a pohlazení po duši si mohli 

užít také všichni naši mobilní i imobilní uživatelé na svých výletech a procházkách 

těmito neuvěřitelnými místy. 



 
narozeniny 

v červenu – srpnu 2018  
oslavili tito pánové a dámy: 

 

8.6.  Kulíková                       22.8. Filípková                                                                                                          
 
         13.8.  Fusková    16.7. Rybárová                               
 
17.8.  Indrák    1.8.  Kočka     25.8. Janeček 
         

G R A T U L U J E M E ! 
           

Přivítali jsme u nás:  pana Srba 



 

 

      

Pozvánka na Den seniorů   
 

     
 

 

20. 09. 2018     

Od 13: 30 do 17:00 hodin    

 
 

 
 

 
 

 
Akce vznikla za 

podpory  
řady partnerů, kterým 

tímto  
vyslovujeme naše velké  

poděkování  
 

 
 

 
 

 
 

Program:   

13:30 – 14:00 hodin 
prohlídka domova a 

zahrady   
             14: 00 hodin     zahájení      
14:05 – 14:20 hodin Mateřská škola Jesenická, Vrbno  
14:20 – 14:50 hodin Kamil Kováč – zpěv, Liga Bruntál   
14:50 – 16:00 hodin Žebřiňák - hudba     
16:00 – 16:30 hodin Elvis Presley     
16:30 – 17:00 hodin Žebřiňák - hudba    

      
 

     
„Lidé zapomenou, co jste řekli, zapomenou, co jste udělali,  
ale nikdy nezapomenou, jak se s Vámi cítili…“   
      

      
V říjnu nás čeká „VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA“, další ročník vědomostní 

soutěže mezi domovy. Čekají nás otázky v oblastech – „Česká a slovenská 

nej…“, „Česká a slovenská hudba“, „ Jesenicko“ a „Toulky po Česku a 

Slovensku“ 



Vědomosti získáváme z různých zdrojů – vlastní znalosti, encyklopedie, internet, 

besedy…  Své vědomosti si můžete osvěžit s námi. 

Věděli jste, že…? 

▪ “Zpátky, ni krok” je původně sokolské a legionářské heslo. 

▪ Čech Jan Jánský objevil, že krev se dělí na čtyři skupiny. 

▪ Čechy a Morava byly během více než tisíciletí oddělené jen 19 let. 

▪ Čechy a Morava byly za první republiky jedním z nejvyspělejších území na světě. 

▪ Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu. 

▪ Češi byli za první světové války zdatnými ponorkáři. 

▪ Češi drží řadu prvenství ve vývoji rozhlasu. 

▪ Češi jsou největšími pijáky piva a vyhrávají i nad Němci. 

▪ Češi patří mezi nejlepší jezdce na koloběžkách na světě 

▪ Češi vynalezli kontaktní čočky. 

▪ Česká hymna má více textů i překladů do jiných jazyků. 

▪ Česká republika je největší výrobce gramofonů v Evropě 

▪ Česká republika je v současnosti největším producentem gramodesek na světě 

▪ Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou 

▪ Česká socialistická republika měla stejnou vlajku jako Polsko. 

▪ Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla nejlepší bankovkou světa 

▪ České přístroje opět letěly do vesmíru 

▪ České země na rozdíl od Polska či Slovenska existovaly přes tisíc let. 

▪ České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za design. Zná je celý svět 

▪ Česko je 10 let v Evropské unii. Co nám členství dalo? 

▪ Česko je největším pěstitelem potravinářského máku na světě 

▪ Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. 

▪ Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě 

▪ Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě. 

▪ Česko se anglicky řekne “Czechia”, nikoliv “Czech”. 

▪ Československé legie přímo i nepřímo ovládaly území jednou a půl krát větší než 

Evropa 

▪ Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko. 

▪ Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války. 

▪ Český absint je ve světě pro smích. 

▪ Český lyžařský svaz je nejstarší na světě. 

▪ Čeští lékaři úspěšně vyhrávají nad zákeřnou leukémií 

▪ Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka. 

▪ Chuck Norris natočil reklamy o českých Vánocích z úcty k tradicím. 

▪ Do řady zpěvníků se dostala česká píseň Škoda lásky. 

▪ Ferdinand Porsche se narodil v severních Čechách. 

▪ Identifikační značka “OK” je zřejmě tím nejcennějším na Českých aeroliniích. 

▪ Jan Lucemburský je v zahraničí známější jako Jan Slepý. 

▪ Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle rodáka od Brna 

▪ Jednou z prvních skladeb, které zazněly na povrchu Měsíce, byla Dvořákova 

“Novosvětská”. 

▪ Karel Klíč vynalezl hlubotisk. 

https://vlast.cz/zpatky-ni-krok-je-puvodne-legionarske-heslo/
https://vlast.cz/bratranci-veverkovi-vynalezli-ruchadlo/
https://vlast.cz/cechy-a-morava-byly-behem-vice-nez-tisice-let-oddelene-jen-19-let/
https://vlast.cz/cechy-a-morava-byly-za-prvni-republiky-nejvyspelejsim-uzemim-na-svete/
https://vlast.cz/cesi-byli-po-americanech-a-sovetech-tretim-narodem-v-kosmu/
https://vlast.cz/cesi-byli-za-prvni-svetove-valky-zdatnymi-ponorkari/
https://vlast.cz/cesi-vytvorili-prvni-rozhlasovou-sportovni-reportaz-na-svete/
https://vlast.cz/cesi-jsou-nejvetsimi-pijaky-piva-a-vyhravaji-i-nad-nemci/
https://vlast.cz/cesi-patri-mezi-nejlepsi-jezdce-na-kolobezkach-na-svete/
https://vlast.cz/cesi-vynalezli-kontaktni-cocky/
https://vlast.cz/ceska-hymna-ma-vice-textu-i-prekladu-do-jinych-jazyku/
https://vlast.cz/ceska-republika-je-nejvetsi-vyrobce-gramofonu-v-evrope/
https://vlast.cz/ceska-republika-je-v-soucasnosti-nejvetsim-producentem-gramodesek-na-svete/
https://vlast.cz/ceska-republika-se-muze-pochlubit-nejstarsi-potrubni-postou/
https://vlast.cz/ceska-socialisticka-republika-mela-stejnou-vlajku-jako-polsko/
https://vlast.cz/ceska-tisicikoruna-vydana-v-roce-2008-byla-nejlepsi-bankovkou-sveta/
https://vlast.cz/ceske-pristroje-letely-opet-do-vesmiru/
https://vlast.cz/ceske-zeme-na-rozdil-od-polska-ci-slovenska-existovaly-pres-tisic-let/
https://vlast.cz/ceske-zidle-ton-ziskaly-nejprestiznejsi-oceneni-za-design-zna-je-cely-svet/
https://vlast.cz/cesko-je-10-let-v-evropske-unii-co-nam-clenstvi-dalo/
https://vlast.cz/cesko-je-nejvetsim-vyrobcem-maku-na-svete/
https://vlast.cz/cesko-je-svetovou-spickou-ve-vyzkumu-a-vyrobe-nanovlaken/
https://vlast.cz/cesko-ma-nejhustsi-turistickou-sit-v-eu-a-jednu-z-nejpropracovanejsich-na-svete/
https://vlast.cz/cesko-ma-udajne-nejhustsi-zeleznicni-sit-na-svete/
https://vlast.cz/spravne-se-cesko-anglicky-rekne-jednim-slovem-czechia-nikoliv-czech/
https://vlast.cz/ceskoslovenske-legie-primo-i-neprimo-ovladaly-uzemi-jednou-a-pul-krat-vetsi-nez-evropa/
https://vlast.cz/ceskoslovenske-legie-primo-i-neprimo-ovladaly-uzemi-jednou-a-pul-krat-vetsi-nez-evropa/
https://vlast.cz/ceskoslovensko-melo-do-roku-1920-stejnou-vlajku-jako-polsko/
https://vlast.cz/ceskoslovensky-tank-lt-38-je-povazovan-za-nejlepsi-lehky-tank-druhe-svetove-valky/
https://vlast.cz/cesky-absint-je-ve-svete-pro-smich/
https://vlast.cz/cesky-lyzarsky-svaz-je-nejstarsi-na-svete/
https://vlast.cz/cesti-lekari-leukemie/
https://vlast.cz/cestina-dala-svetu-slova-robot-pistole-dolar-houfnice-nebo-chripka/
https://vlast.cz/chuck-norris-natocil-reklamy-o-ceskych-vanocich-z-ucty-k-tradicim/
https://vlast.cz/do-rady-zpevniku-se-dostala-ceska-pisen-skoda-lasky/
https://vlast.cz/ferdinand-porsche-se-narodil-v-sevrnich-cechach-u-liberce/
https://vlast.cz/identifikacni-znacka-ok-je-to-nejcennejsim-na-ceskych-aeroliniich/
https://vlast.cz/jan-lucembursky-je-v-zahranici-znamejsi-jako-jan-slepy/
https://vlast.cz/jednotka-nadzvukove-rychlosti-se-jmenuje-podle-rodaka-od-brna/
https://vlast.cz/jednou-z-prvnich-skladeb-ktere-zaznely-na-povrchu-mesice-byla-dvorakova-novosvetska/
https://vlast.cz/jednou-z-prvnich-skladeb-ktere-zaznely-na-povrchu-mesice-byla-dvorakova-novosvetska/
https://vlast.cz/karel-klic-vynalezl-hlubotisk/


▪ Karel Loprais si jako jeden z nejlepších závodníků vysloužil přezdívku Monsieur 

Dakar. 

▪ Kdybyste si chtěli koupit nejdražší obraz českého autora, potřebujete přes 50 milionů 

korun. 

▪ Kostka cukru je český vynález. 

▪ Legendární “Slovenskou strelu” od Tatry trumflo až Pendolino 

▪ Lodní šroub je český vynález. 

▪ Ložisko a náboj Londýnského „oka” byly vyrobena v České republice. 

▪ Mezinárodní den studenstva vznikl kvůli zavření českých vysokých škol nacisty v roce 

1939. 

▪ Nacisté se Čechů báli ze všech nejvíc. 

▪ Náš rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě. 

▪ Nejznámější českou knihou je Haškův Švejk. 

▪ Nová česká lokomotiva je držitelem prestižního certifikátu 

▪ Otto Wichterle vynalezl silon. 

▪ Podkarpatská Rus se chtěla v 90. letech k Československu znovu připojit. 

▪ Podle “Ř” až na výjimky poznáte češtinu. 

▪ Pojem expresionismus vytvořil český historik 

▪ Poláci považují Čechy za svůj nejoblíbenější národ. 

▪ Pozdrav “čest práci” vymyslel Baťa. 

▪ První “záchytka” vznikla v Česku. 

▪ První Československá republika byla největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě. 

▪ První rozhlasová hlasatelka byla Češka 

▪ První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách? 

▪ Prvorepubliková armáda čítala během mobilisace na jeden milion mužů. 

▪ Rumunsko se zastalo Českoslovenka v roce 1938 i 1968. 

▪ Škoda-Auto je třetí nejstarší automobilkou na světě. 

▪ Slavné “angličáky” se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice 

▪ Slovo Česko je známé minimálně od roku 1777. 

▪ Snad nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni, a proto se nazývá “plzeňské”. 

▪ Stalinova socha na Letné byla, bohužel, největší svého druhu na světě. 

▪ Svisle pověšená česká vlajka musí mít bílou barvu vlevo. 

▪ Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa 

▪ Tatra vyráběla kdysi i letadla. 

▪ Tringelt je spropitné 

▪ V České republice je nejstarší palírna na světě 

▪ V České republice máme také mumie 

▪ V naší zemi žije přes 1 100 stoletých lidí 

▪ Vynálezcem hromosvodu je Čech. 

▪ Známá zbraň UZI vychází z československých zbraní 

https://vlast.cz/karel-loprais-si-jako-jeden-z-nejlepsich-zavodniku-vyslouzil-prezdivku-monsieur-dakar/
https://vlast.cz/karel-loprais-si-jako-jeden-z-nejlepsich-zavodniku-vyslouzil-prezdivku-monsieur-dakar/
https://vlast.cz/kdybyste-si-chteli-koupit-nejdrazsi-obraz-ceskeho-autora-potrebujete-pres-50-milionu-korun/
https://vlast.cz/kdybyste-si-chteli-koupit-nejdrazsi-obraz-ceskeho-autora-potrebujete-pres-50-milionu-korun/
https://vlast.cz/kostka-cukru-je-cesky-vynalez/
https://vlast.cz/legendarni-slovenskou-strelu-od-tatry-trumflo-az-pendolino/
https://vlast.cz/lodni-sroub-je-cesky-vynalez/
https://vlast.cz/hridel-londynskeho-oka-byla-vyrobena-v-ceske-republice/
https://vlast.cz/mezinarodni-den-studenstva-vznikl-zavreni-ceskych-vysokych-skol-nacisty-v-roce-1939/
https://vlast.cz/mezinarodni-den-studenstva-vznikl-zavreni-ceskych-vysokych-skol-nacisty-v-roce-1939/
https://vlast.cz/adolf-hitler-se-cechu-bal/
https://vlast.cz/nas-rozhlas-vysilal-jako-prvni-v-kontinentalni-evrope/
https://vlast.cz/nejprodavanejsi-ceskou-knihou-je-haskuv-svejk/
https://vlast.cz/nova-ceska-lokomotiva-je-drzitelem-prestizniho-certifikatu/
https://vlast.cz/otto-wichterle-vynalezl-silon/
https://vlast.cz/podkarpatska-rus-se-chtela-v-90-letech-k-ceskoslovensku-znovu-pripojit/
https://vlast.cz/vedle-cestinyje-jedinou-reci-uzivajici-pismeno-r-luzicka-srbstina/
https://vlast.cz/expresionismus-vytvoril-cesky-historik/
https://vlast.cz/polaci-povazuji-cechy-za-jejich-nejoblibenejsi-narod/
https://vlast.cz/pozdrav-cest-praci-vymyslel-bata/
https://vlast.cz/prvni-zachytka-vznikla-v-cesku/
https://vlast.cz/prvni-ceskoslovenska-republika-byla-nejvetsim-vyrobcem-a-vyvozcem-zbrani-na-svete/
https://vlast.cz/prvni-rozhlasova-hlasatelka-byla-ceska/
https://vlast.cz/prvni-zeleznice-v-kontinentalni-evrope-vznikla-v-cechach/
https://vlast.cz/prvorepublikova-armada-citala-na-jeden-milion-muzu/
https://vlast.cz/rumunsko-se-zastalo-ceskoslovenka-v-roce-1938-i-1968/
https://vlast.cz/skoda-auto-je-nejstarsi-automobilkou-s-neprerusenou-tradici-na-svete/
https://vlast.cz/slavne-anglicaky-se-inspirovaly-krabickami-od-sirek-ze-susice/
https://vlast.cz/slovo-cesko-je-zname-minimalne-od-roku-1777/
https://vlast.cz/snad-nejcasteji-vareny-druh-piva-byl-vynalezen-v-plzni-a-proto-se-nazyva-plzenske/
https://vlast.cz/stalinova-socha-na-letne-byla-bohuzel-nejvetsi-sveho-druhu-na-svete/
https://vlast.cz/svisle-povesena-ceska-vlajka-musi-mit-bilou-barvu-vlevo/
https://vlast.cz/tatra-je-treti-nejstarsi-dosud-existujici-automobilka-sveta/
https://vlast.cz/tatra-vyrabela-kdysi-i-letadla/
https://vlast.cz/tringelt-je-spropitne/
https://vlast.cz/v-ceske-republice-je-nejstarsi-palirna-na-svete/
https://vlast.cz/v-ceske-republice-mame-take-mumie/
https://vlast.cz/v-nasi-zemi-zije-pres-1100-stoletych-lidi/
https://vlast.cz/vynalezcem-hromosvodu-je-cech/
https://vlast.cz/americka-zbran-uzi-se-silne-inspirovala-ceskoslovenskymi-zbranemi/
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