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Na zem jablka padají,  

vlaštovky nám z dálky mávají,  

léto balí fidlátka, 

podzim klepe na vrátka… 

 
************************************************ 

 
 

3/2019                                   září  2019   
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Čeština je … 

Sto let měny 

 
 

Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

 

krásné léto, spousta sluníčka, horké dny, mezi nimiž nescházely ani tropické dny, 

to a ještě spousta pěkných chvil, vytvářelo pohodu, zábavu a radost. Jedno roční období 

střídá druhé a přicházející podzim je stejně tak zajímavý jako teplé léto. Přál bych si, 

aby Vás pocity radosti stále provázely ve Vašem dění.  

Podzimní práce máme spojeny s pracemi na zahradách, sklizní úrody – pokud 

nám ji nesklidí nenechavci – a přípravou zahrad na další období. Letos jsme uspíšili 

poskytnutí kontejneru na rostlinný odpad. Kontejner na rostlinný odpad, který vlastní 

obec, jsme umístili v části Heroltice za Mikušovou zahradou. V čase zvýšené potřeby 

vyvážet rostlinný odpad se nám zdá, že použití i menšího kontejneru na delší dobu je 

výraznější pomoc, než přistavit velkoobjemový kontejner na jeden víkend. Podzim 

máme spojený s představou pálení bramborové natě a opékáním brambor. Někteří z nás 

to zažili, mladší generace možná viděla na Ladových obrázcích. Tento zvyk a někdy i 

potřeba spálit přebytky ze zahrad jsou v nás zažity. Pokud skutečně pálíme, neměli 

bychom zapomínat na slušná pravidla sousedského spolužití. Vždyť kouř z mého ohně 

může nepříjemně působit i na obyvatele na opačném konci dědiny. Pálení v časech 

vysokého sucha způsobené změnou klimatu je zvláště nebezpečné.    

V minulém zpravodaji jsem se zmínil o možnosti odkupu vývařovny 

s obchodem. V počátku byl největší problém, jak zakoupenou budovu budeme schopni 

využít. Prvním krokem po nabídce ze strany ZOD byla společná prohlídka budovy 

zastupitelstva, zástupců ZOD a projektanta. Kromě toho následovaly konzultace 

s dalšími odborníky k prodeji nemovitosti. Situace se tedy změnila, nejdříve jsme měli 

jen problém, jak budovu využijeme a nyní za hlavní problém považujeme prodejní cenu 

5,5 mil Kč. Tu jsme se snažili zmírnit návrhem ceny o více jak polovinu nižší. Návrh 

nebyl ze strany ZOD přijatý. Pro obec je nutné dále kalkulovat s vysokými náklady na 

rekonstrukci. Zvážením všech současných možností obce, úrovně stavby, její 

využitelnost a finanční náklady vedly k prozatímnímu závěru, že za těchto podmínek 
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zastupitelstvo nepřistupuje k odkupu nabízené budovy. 

Problematiku ztráty obchodu,  který, mimochodem,  v poslední době špatně 

fungoval, nezatracujeme. V první nouzové fázi jsme zajistili pojízdnou prodejnu firmy 

z Lipníku nad Bečvou. Vím, že tento krok neřeší situaci úplně ideálně. Je třeba vzít na 

zřetel, že zajištění bylo na poslední chvíli, neboť firma zájemce dalších obcí již odříká 

z důvodu vytíženosti. Službu hradíme z obecního rozpočtu částkou jeden tisíc Kč 

měsíčně. Problematiku obchodu hodláme dále řešit, například pořízením nových 

prostor. 

V nejbližším čase nás čeká demolice zboru na Chlupovém. Místo, kde se otevře 

pěkná část ulice v Herolticích. Jsme ve fázi, kdy projednáváme možnosti využití tohoto 

místa. Situaci řešíme s projektantem a rádi bychom, aby toto místo bylo nejen kulturní 

– pěkné, ale aby hlavně sloužilo obyvatelům této obce.  

Nejen prací je člověk živý. Rád připomínám, že v letních měsících jsme užívali 

pěkné dny v měsíci červnu při hodových oslavách. I přestože v naší obci jsou hody 

uskutečňovány v létě v Hošticích a v zimě v Herolticích, účast byla vysoká. To 

potvrzuje, že jsme skutečně jedna obec. Myslím, že sportovní areál, kde se odehrávala 

značná část akcí, byl nadmíru vytížený.  Stejně tak pěkná část zábavy v areálu 

kulturního domu. V prázdninových měsících byla noční akce pro děti  za koupalištěm, 

pro mnohé nová a nezvyklá. Za to vše a spoustu další práce a vynaloženého úsilí si 

zaslouží pochvalu a poděkování nejen členové kulturní komise,  ale i ostatní, kteří se na 

akcích podíleli. 

 Vážení, už dříve jsme byli svědky záslužného činu některých našich spoluobčanů 

při záchraně lidského života. Dnes můžu s radostí doplnit, že čin pana Františka 

Paštěky bude v pátek 27.9.2019 oceněn v Senátu parlamentu ČR udělením stříbrné 

pamětní medaile senátu. 

Závěrem Vám přeji dny příjemné pohody v zabarveném podzimu, zdravotní 

svěžest a spoustu pěkných chvil. 

  

Váš starosta 

    

 

Deník zastupitelstva 

 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce ve třetím čtvrtletí 

roku 2019. Podrobnější přehled ve formě zápisů z jednání zastupitelstva máte 

k dispozici v kanceláři starosty obce k nahlédnutí. Vzhledem k platnosti Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, nebudou 

již celé zápisy uveřejňovány na webových stránkách obce a zde zveřejňované  zápisy 
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nebudou obsahovat údaje, které by byly v rozporu s tímto nařízením. Děkujeme za 

pochopení. 

 

8. Zastupitelstvo obce dne 18.6.2019 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu  

8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.6.2019 pana Ing. Tomáška Iva a pana 

Ing. Tomáška Oldřicha. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje navržený program 8. zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 18. 6. 2019. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí se  

a) situací napojení akce: „Vodovodní přípojka k objektu RD“ Heroltice č. 116, parc. č. 

st. 168 

b) uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 169/3, který je ve vlastnictví obce 

Hoštice-Heroltice 

c) Vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

d) Smlouvou o právu stavby a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s umístěním i provedením novostavby 

vodovodní přípojky k rodinnému domu Heroltice 6. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí se 

a) situací napojení akce: „Vodovodní přípojka k objektu RD“ Heroltice č. 114, parc. č. 

st. 165 

b) uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 169/3, který je ve vlastnictví obce 

Hoštice-Heroltice 

c) vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

d) Smlouvou o právu stavby a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí se  

a) situací napojení akce: „Vodovodní přípojka k objektu RD“ Heroltice č. 126, parc. č. 

st. 178 

b) uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 169/3, který je ve vlastnictví obce 

Hoštice-Heroltice 

c) vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

d) Smlouvou o právu stavby a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje cenovou nabídku od firmy AQUA 

PROCON s.r.o. se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno na zhotovení Technicko-

ekonomické studie odkanalizování obce Hoštice-Heroltice za celkovou cenu 49 000,- 

Kč bez DPH. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice vzalo na vědomí 

a) Cenovou nabídku od firmy GeoFan IČ: 01677977 na Pasport dopravního značení v 

konečné ceně 13.500,- Kč. 
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b) Cenovou nabídku od firmy GeoFan IČ: 01677977 na Pasport komunikací v konečné 

ceně 20.000,- Kč. 

c) Cenovou nabídku od firmy GeoFan IČ: 01677977 na Pasport osvětlení v konečné 

ceně 16.833,-Kč. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice nesouhlasí s umístěním vodoměrné šachty 

vodovodní přípojky k rodinnému domu Heroltice č.p. 149 na pozemku obce Hoštice-

Heroltice. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje účetní závěrku MŠ Hoštice-Heroltice 

za rok 2018 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy s výhradou k personálnímu 

složení inventarizační komise. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje účetní závěrku ZŠ Hoštice-Heroltice 

za rok 2018 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy s výhradou k personálnímu 

složení inventarizační komise. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje účetní závěrku obce Hoštice-

Heroltice včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh za rok 2018 a převod výsledku 

hospodaření za rok 2018 v částce 3 260 381,65 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje celoroční hospodaření – Závěrečný 

účet obce Hoštice-Heroltice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2018 s výhradou a přijímá opatření k nápravě nedostatků viz. příloha. Do 15 dnů od 

schválení usnesení bude na Krajský úřad JMK odeslána Informace o přijetí opatření k 

nápravě zjištěných chyb a nedostatků a dále Zpráva o plnění přijatých opatření k 

nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje: 

a) Účetní odpisový plán obce Hoštice-Heroltice pro rok 2019 

b) Účetní odpisový plán Mateřské školy Hoštice-Heroltice pro rok 2019 

c) Účetní odpisový plán Základní školy Hoštice-Heroltice pro rok 2019. 

 

9. Zastupitelstvo obce dne 30.7.2019 

 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu  

9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.7. 2019 pana Blažka Františka a pana 

Ing. Antonína Dynku. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje navržený program 9. zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 30.7. 2019. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s projektovou dokumentací na RD na 

pozemku parc. č. 1122/4 v k.ú. Heroltice pro investory pana JS a MS. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s projektovou dokumentací na RD na 

pozemku parc. č. 1122/5 v k.ú. Heroltice pro investory pana JS a MS. 
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- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s dopravním značením při rekonstrukci 

žel. přejezdu na  silnici  III/04711 v obci Křižanovice a na místní komunikaci u obce 

Hoštice-Heroltice. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí se stavebními úpravami na RD v k.ú. 

Hoštice č.p. 71 – výměna stávající střechy včetně konstrukce za novou. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s umístěním i provedením novostavby 

vodovodní přípojky k rodinnému domu Heroltice  č.p. 149. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s umístěním i provedením novostavby 

vodovodní přípojky k rodinnému domu Hoštice  č.p. 27. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s umístěním i provedením novostavby 

vodovodní přípojky k rodinnému domu Heroltice  č.p. 92. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí se 

a) situací napojení akce: „Vodovodní přípojka k objektu RD“ Heroltice č. 123, parc. č. 

st. 175 

b) uložením vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 169/3 a v k.ú Heroltice, který je 

ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice a do pozemku parc.č. 169/25 v k.ú. Heroltice. 

c) vydáním Rozhodnutí o použití komunikace ke zvláštním účelům 

d) Smlouvou o právu provést stavby a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice souhlasí s vedením trasy vodovodu v 

ochranném pásu lesa a jako správce vodního toku ID 10202202 souhlasí s dotčením 

manipulačního pruhu vodního toku a povoluje kácení vzrostlých stromů na k.ú 

Heroltice. V souladu se zákonem § 114/1992 stanovuje podmínku výsadby nových 

stromů v rozsahu nejméně 20 kusů na území obce Hoštice-Heroltice dle následné 

domluvy. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje cenovou nabídku na střechu pergoly 

dětského hřiště od firmy SDR F+F Jiří Formánek za celkovou cenu 115.927,20 Kč s 

DPH varianta číslo 2 pálená krytina + PZ oplechování. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje Rozpočtového opatření č. 4/2019. 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice odvolává členku kulturního výboru  slečnu KB 

k datu 31.7.2019. 

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven dne  25.10. 2019 na stavebním 

dvoře a na zelený odpad budou přistaveny dne 18.10. 2019 dva kontejnery. Jeden v 

Hošticích u mateřské školy a druhý  v Herolticích u garáží. 
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Ze života mateřské školy 

  

Nový školní rok jsme zahájili u nás v MŠ zvesela a s úsměvem téměř bez slziček. 

Zapsalo se aktuálně 26 dětí, z toho 

čtyři noví kamarádi ve věku od dvou 

do čtyř let, kteří se v průběhu prvních 

týdnů postupně rozkoukávali, 

poznávali nové kamarády a orientovali 

se v prostředí MŠ. Režim dne a 

veškeré výchovně vzdělávací činnosti 

v měsíci září jsou především uzpůsobeny 

adaptaci, tak aby se děti v MŠ cítily bezpečně 

a spokojeně. Společně jsme si hráli, zpívali, 

cvičili, tančili. Průběžně si připomínáme a 

upevňujeme společně s dětmi vytvořená 

pravidla. Učíme se uklízet, půjčovat a nebrat 

si hračky, nestrkat se, neubližovat 

kamarádům, hladit, držet se za ruku, smrkat a dojít si na záchod. Když je ten pravý čas 

pozdravit, poprosit, či poděkovat.  

Velkou změnou nejen pro děti byl nástup nové 

pedagogické pracovnice Soni Gregůrkové, která 

zastupuje paní učitelku Wehrenbergovou po dobu její 

mateřské dovolené. Od února se náš pedagogický tým 

rozrostl a to díky rozvojovému programu, určenému na 

zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti, jak 

vyžaduje RVP a k zajištění bezpečnosti podle vyhlášky 

č. 14/2005 Sb.,  o dalšího pedagoga Markétu Trněnou.  

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém školním 

roce řešili dotazy týkající se složení jídelníčku našich 

strávníků, chtěli bychom Vás tímto blíže seznámit 

s jasně danými pravidly a omezenými možnostmi školní 

kuchyně při tvorbě skladby stravy.   

Školní stravování je služba, organizovaná a dotovaná státem a stát proto 

stanovuje poměrně přesná a přísná pravidla. Jednou z jeho hlavních priorit je 

ovlivňování výživových zvyklostí dětí v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy. 
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K hlavním nešvarům výživy dětí patří nadbytečný energetický příjem a nedostatečně 

pestrá, nevyvážená strava. Spolu s nedostatkem pohybu toto vede ke stoupajícímu 

výskytu nadváhy, obezity a také zvýšení rizika pozdějšího rozvoje nejrůznějších 

chorob. Děti často v rodinách získávají nezdravé stravovací návyky a školní jídelna je 

pak jediným místem, kde se dítěti dostane nutričně vyvážené jídlo. Podle odborníků je 

třeba mířit na rodiče, aby děti ke zdravé stravě vedli. 

Hlavní právní normou, upravující školní stravování je vyhláška č. 107/2005 o 

školním stravování. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení, a tak se s ní snadno 

může seznámit každý rodič. Vyhláška stanovuje dva základní požadavky: 

a) Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven. 

b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební 

koš). 

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 

137/2004, obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. Ta 

jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji 

dokonce vylučují. 

Práva rodičů, kteří platí obědy, jsou bohužel dost malá. Poskytování školních 

obědů je služba poskytovaná hromadně, kde není prostor pro uspokojení různých 

individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly. 

Dalším důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí 

v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být 

kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na 

potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí stát. 

Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně tak určuje, jak by mělo 

vypadat složení školních obědů. Vyhláška č.107/2005 obsahuje průměrnou měsíční 

spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny 

dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, 

zelenina…), jednou za měsíc sečte vydaná množství a dělí počtem obědů. Dostane tak 

spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné 

vyhlášce.  

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontrol a žádná jídelna si ho 

nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých 

strávníků.  Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit 

spotřební koš. Plnit současně oba tyto požadavky není vůbec jednoduché a je tak i dost 

omezující. Od roku 2015 mají totiž jídelny k dispozici tzv. Nutriční doporučení 

Ministerstva zdravotnictví, která jsou závazná a pro naplnění spotřebního koše se jimi 

musí řídit.  
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Měsíčně musí být v jídelníčku: 

Polévky: 

 12x zeleninová polévka 

 3x luštěninová 

 1x drožďová 

doplňovat jáhlami, pohankou, vločkami 

Hlavní jídla: 

 2x do měsíce luštěniny (doporučení bez masa, vejce doplněné pouze salátem 

z kysaného zelí). 

 2x ryby 

 2x sladký pokrm 

 4x drůbeží maso     

 4x vepřové maso 

 5x hovězí maso, králík 

 4x bezmasý zeleninový pokrm 

 8x čerstvá zelenina (saláty) 

Přílohy: 

 5x brambory 

 2x bramborová kaše 

 3x těstoviny 

 4x rýže 

 2x houskový knedlík 

 1x bramborový knedlík 

 2x luštěniny 

Jednou za týden musí být polévka a hlavní jídlo bezmasé. 

 

Na závěr bychom rádi poděkovali za ochotu panu Vlčkovi, který nám krásně 

opravil pískoviště na zahradě a naší pohádkové babičce paní Štolfové, která k nám i v 

letošním roce dochází vždy v pondělí předčítat dětem pohádku na příjemné usínání.  

 

 

Barevný a slunný podzim přeje všem kolektiv MŠ 
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ZÁŘÍ 2019 / ČÍSLO 56 

BULLETIN 
Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  

 

Zahájení školního roku 

Za účasti pana starosty, mnoha rodičů a všech našich žáků zahájila paní ředitelka Mgr. 

Eva Valeš Chourová nový školní rok. Po dvou měsících odpočinku přichází deset 

měsíců usilovné práce, starostí a povinností, a to nejen pro děti a učitele, ale i pro 

rodiče. Čeká nás nacvičování další vánoční besídky, rozmanité školní akce i nelehké 

výzvy jako je násobilka, vyjmenovaná slova či anglická slovíčka. Přejeme si, abychom 

se všichni vezli na jedné vlně a byli na konci školního roku maximálně spokojeni. 

 

Noví prvňáčci už se hlásí 
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Rozpis prázdnin ve školním roce 2019/2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná ve všech základních 

školách v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 

30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 

30. června 2020. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středa 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 

3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny od 

pondělí 17. února do neděle 23. února 2020. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je 

tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020. 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

Zdroj: MŠMT 

Organizace školního roku 2019/2020 

I. třída (1.,2. a 3.ročník) - třídní učitel Mgr. Zdeněk Pytela 

II. třída (4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Eva Valeš Chourová 

Vychovatel školní družiny – Mgr. Tomáš Havlíček 

Od října začíná provoz školních kroužků (účast je dobrovolná a pro všechny zdarma): 

čtvrtek – kroužek AJ a sportovní kroužek 

pátek – kroužek vaření 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 9/ 2019 © Tomáš Havlíček 
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Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce spokojenosti. 

„Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 

 

Společenská kronika         
 

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili svá životní výročí tito naši občané: 

 

           65 let Jan Hlaváček 

 65 let Danuše Kocourková 

 65 let Jarmila Hýzlová 

 

 75 let Jan Fiala 

   

 

 

 

 

 



 




  

 

 

 

 

 

Dne 7.  června 2019  nás ve věku nedožitých 85 let opustil 

pan  Josef  Bugner 

 

Dne 19.  června 2019  nás ve věku  68 let opustila 

paní Marie Wachtelová 

 

Dne 18. srpna 2019  nás ve věku nedožitých 79 let opustila 

paní Vlasta Francová 

 

Dne 2.  září 2019  nás ve věku nedožitých 98 let opustil 

pan  František Křápek 

 

Dne 17.  září 2019  nás ve věku nedožitých 43 let opustil 

pan  Zdeněk Hudec 
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Kulturní akce – ohlédnutí i pozvánka 
 

Hodový den jsme organizovali s obecní úřadem, kdy jsme se snažili udělat 

zábavu pro co nejširší věkové kategorie. Hned od 

rána měly  děti k radosti a poveselení skákací hrad, 

o který se ale po celý den i s logistikou postaral 

Kiosek u 

hřiště, za 

což jim 

patří díky. 

Odpoledne jsme odstartovali akci za kulturním 

domem, kde nám k druhému ročníku 

ochutnávky 

vín zazpíval 

Karel Gott revival, zatančila kankán taneční 

skupina, zahrála cimbálová muzika Červenica a na 

závěr byla taneční zábava. V programu proběhlo 

také ocenění 

za záchranu 

života, kterou 

obdrželi z rukou pana senátora Ivo Bárka manželé 

Paštěkovi a Jaroslav a Karel Skácelovi. I když 

nám náš program narušoval občasný déšť, vše 

plánované se podařilo zrealizovat, a tak doufáme, 

že si každý návštěvník našel to své a hody užil. 

Dne 26. června jsme uspořádali odpolední 

seminář, který se zabýval cholesterolem a zdravým 

životním stylem. V prvním bloku jsme se 

dozvěděli od přednášejícího pana doktora z FN 

Brno, co je to cholesterol, jak nám může jeho vyšší 

hladina škodit a jak předcházet mrtvici a infarktu. 

Ve druhém bloku jsme se díky nutriční terapeutce 

dozvěděli, jak s jídlem proti cholesterolu a jak jíst 

chutně, zdravě a neztratit zdravý rozum. 

Součástí semináře byla i možnost si nechat zdarma změřit hladinu cholesterolu a 

cukru v krvi, a také ochutnat a popřípadě zakoupit ovocné šťávy značky Rabenhorst.  
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O tematické občerstvení se nám z Vyškova postarala Pekárna na kopci. Protože nás 

nemalý zájem o tuhle akci mile překvapil, rádi bychom v budoucnu v těchto odborných 

seminářích pokračovali.  

Téměř v polovině prázdnin, 20. července,  

jsme se pokusili oživit tradici letního stanování 

pro děti, 

které se 

tentokrát 

ale 

konalo 

v hájku na hasičské dráze. Počasí nám 

nebývale přálo, což se pozitivně odrazilo na 

počtu účastníků a hlavně stanů. Na program 

jsme měli pro děti připraveno spoustu 

zábavy a jen tak tak jsme to vše zvládli 

uskutečnit. Jako první nám přijeli ukázat 

své umění poslušnosti psi 

z Kynologického klubu Vyškov, kdy 

jsme mohli vidět, jak se psi nejen cvičí, 

ale umí obranu i útok proti nepříteli. Pak 

jsme si zapálili oheň a následovalo opékání 

buřtů a hry. K táboráku nám nechyběla ani 

správná táborová nálada, kterou nám 

vytvořila svým zpěvem a hraním na kytaru 

Lenka Šišková, ke které jsme se rádi 

přidávali. Jak se nám setmělo, nastal čas na stezku odvahy, kterou děti statečně zvládly. 

No a pak již za plné tmy následovalo letní kino. Dětem jsme pustili na dobrou noc 

pohádky o vesmíru promítané projektorem. Ráno po probuzení na děti čekala snídaně a 

také rozcvička, po které se pomalu začalo s bouráním stanů a odchodem domů. 

Pro zlepšení nálady, zklidnění mysli a protáhnutí svých těl jsme pro Vás 

připravili hodiny jógy, které nám předcvičuje jogína Míša. Scházet se budeme v KD 

každé pondělí od 18.30 hodin. Po skončení jógy bude i možnost si chvíli posedět a 

popovídat si  u menšího občerstvení přímo v KD. Rádi bychom tuhle akci pojali nejen 

jako cvičení, ale i jako společenské setkání, při kterém  lze prohodit nějaké to slovo se 

svou známou, kamarádkou či sousedem. 
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Z dalších akcí pro Vás chystáme: 

18.10. 2019 Smysluplné odpoledne s dýňobraním  

23.10. 2019 AROMATERAPIE ........ elixír zdravého života a přirozené krásy 

Začátek listopadu - Uspávání broučků s lampiónovým průvodem - termín bude 

upřesněn. 

8.12. 2019 Mikulášská besídka 

V prosinci Zpívání koled - termín bude upřesněn. 

 

     Za kulturní výbor Vám přejeme krásný podzimní čas, ve kterém se budeme těšit na 

setkávání s Vámi na nejen na námi připravovaných akcích. Dětem přejeme hodně 

školních úspěchů a rodičům co nejméně starostí. 

 

Za všechny organizátory Jana a František Blažkovi 

 

Z farnosti 
 

Indiánský rituál 
 

Severoamerický indiánský kmen Čerokijů má úžasný rituál přechodu od dětství 

do dospělosti. Když chlapec doroste do určitého věku, otec ho zavede do lesa, zaváže 

mu pevně oči a nechá ho sedět na pařezu. Chlapec musí vydržet na pařezu celou noc až 

do rána a nesmí si šátek z očí sundat. Když to dokáže, je za úsvitu prohlášen za muže. 

Obvykle to bývá strašidelná noc: chlapec slyší podivné zvuky, pískání a vrzání, plížení 

zvířat, vytí vlků, šustění a praskání, divoké potyčky v křovinách. 

Chlapec je vyzbrojen jen svojí odvahou. Zatne pěsti a vydrží sedět na pařezu, i 

když mu srdce bije jako splašené. 

Konečně se po té strašné noci ukáže slunce a chlapec si může rozvázat oči. 

Teprve pak zjistí, že tam byl jeho otec po celou dobu s ním. Otec neodešel, ale celou 

noc nevydal ani hlásku. Chránil svého syna před jakýmkoli nebezpečím, aniž by o tom 

chlapec věděl.  

********* 

Přeji všem dětem s novým školním rokem nádhernou jistotu, že jsou chráněny a 

milovány svými rodiči, tak jako ten malý indián v předchozím příběhu. 

Připomínám, že se započatým novým školním rokem začíná také výuka 

náboženství a prosím rodiče, když své děti nechali pokřtít, aby dbali také o jejich 

náboženskou výchovu, ke které jistě patří i hodiny náboženství. Rádi přivítáme i ostatní 

děti, které by chtěly výuku navštěvovat.  

V měsíci listopadu budeme pamatovat v našich modlitbách především na 

všechny zemřelé. Je to doba, kdy také více než jindy, navštěvujeme hřbitovy. Dne 1. 
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listopadu budeme prožívat Slavnost Všech svatých. Budeme se radovat společně se 

svatými, kteří už jsou v nebi. Následující den, 2. listopadu, se budeme modlit za 

zemřelé, kteří jsou ještě v očistci. V Hošticích bude mše sv. sloužena 1.listopadu 2019 

v 16 hod.  Po mši svaté se půjdeme modlit za všechny zemřelé na místní hřbitov. 

Jako už tradičně na ukončení církevního roku plánuje Římskokatolická farnost 

Švábenice již 3. Farní plesání. Zveme Vás na tuto společenskou událost v pátek 29. 

listopadu do Kulturního domu ve Švábenicích. Radostně  tak zakončíme církevní 

rok, po kterém přijde doba adventu. 

V neděli 1. prosince již začne doba adventní, jakožto doba přípravy na Vánoce. 

Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. 

Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy 

oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem. Zároveň je to doba, kdy myšlenkami 

směřujeme k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Z těchto dvou 

důvodů je doba adventní dobou oddaného a radostného očekávání příchodu Spasitele, 

duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Po adventu  se již 

budeme radovat z Vánoc, kdy bude Ježíš mezi námi.        

Konec adventní doby je spojen s příchodem vánočních svátků, jejichž vrcholem 

je  půlnoční mše sv., která se bude konat v kostele sv. Jana Křtitele v Hošticích  ve 

20 hod. na Štědrý den a  v další sváteční dny, kdy  budou mše sv. slouženy jako 

v neděli, tedy v 8 hodin. 

Každý z Vás je také srdečně zván na Mši svatou každou neděli v 8.00 hodin 

v kostele v Hošticích.  

 

P. Krzysztof  Jonczyk, Váš farář 

 

Vánoční strom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/2019                                                         Zpravodaj obce                                            září  2019 

________________________________________________________________________________                                                                           

17 

 

 

TJ informuje 

 

   Rozlosování podzim 2019 

   

SDH informuje 
   

Sklizená pole a vybarvující se listí naznačují, že podzim přichází. Ale dříve než 

se u nás chladné počasí zabydlí natrvalo, tedy nejdéle do jara, podívejme se, co se stalo 

v průběhu léta. 

Ve čtvrtek 13. června zasáhlo naši obec krupobití spojené s přívalovým deštěm, 

který způsobil vniknutí vody do sklepních prostor mlýna Herold v Herolticích. Naše 

jednotka byla povolána k čerpání vody ze zatopených prostor. I přes komplikace 

způsobené přerušením dodávky elektrického proudu byl zásah velmi úspěšný a nedošlo 

k žádným škodám.  
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Hned na začátku prázdnin, v pondělí prvního července, se přes naši obec 

prohnala bouřka doprovázená velmi silným 

větrem. Kromě mnoha polámaných větví, pár 

uvolněných plechů, neodolalo řádění větru i 

několik stromů. Většina z nich nepředstavovala 

žádné ohrožení, protože spadly v okrajových 

částech obce. Výjimkou byl vyvrácený smrk 

v klidové zóně u autobusové zastávky 

v Herolticích, který se svojí vrcholovou částí 

zachytil v elektrickém vedení. K této události 

byla povolána naše zásahová jednotka. Po zjištění, že je strom zaklíněný v elektrickém 

vedení pod napětím, byla situace konzultována s krajským operačním střediskem 

hasičského záchranného sboru, který na místo vyslal další jednotku. Ani s její pomocí 

nedošlo k odstranění této mimořádnosti, protože k odpojení elektrického vedení jsou 

oprávnění jen technici rozvodných závodů. Takže nezbylo než zabezpečit místo pod 

nakloněným stromem, aby tam nikdo nevstupoval a vyčkat příjezdu techniků. 

Vzhledem k tomu, že mimořádných událostí 

bylo v celém okrese několik desítek, došlo 

k odstranění stromu až ve večerních hodinách.  

Naštěstí již žádné další mimořádné 

události během prázdnin nenastaly, takže 

můžeme 

přeskočit 

až na 

jejich samotný konec. Posledního srpna se na 

dráze u koupaliště uskutečnilo rozloučení 

s prázdninami. Pro děti byla připravena různá 

stanoviště: lanová dráha, střílení ze vzduchovky, 

hašení domečku, kuželky a také prohlídka 

hasičského automobilu, který byl zapůjčen z Brna. Vzhledem k příznivému počasí byla 

připravena pěna, která dětské návštěvníky mimořádně potěšila. K dispozici bylo po 

celou dobu občerstvení a nakonec se opékaly špekáčky.  

Jelikož zanedlouho začne topná sezóna, nezapomeňte na kontrolu kotlů a 

spalinových cest.  

V neděli 20. října jste zváni na tradiční „Drakparádu“, která se uskuteční od 14 

hodin za poli vlakovým nádražím. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Prosím sledujte vývěsku a hlášení rozhlasu. 

Závěrem přeji příjemný podzim.       

        Za SDH   Jan Knápek 
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Z historie obce 

 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Hoštice za léta 1924 – 1939 založené 1.ledna r. 

1924.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.  

Vybraný úryvek z r. 1929 v naší zemi a obci. 
======================================================================= 
  „Události tohoto roku  střídají se, mění a zase seskupují jak v přírodě, tak i ve 

společnosti lidské. Hvězdáři pozorujíce slunce shledali na něm skvrny – tu menší  nebo 

větší, jindy opět se ztratily, aby se za kratší dobu opět ukázaly. Tyto skvrny mají vliv na 

naši zemi -  tu větší jinde slabší, tu prudké zemětřesení, prudké orkány, vichřice, 

výbuchy sopečné a jiné nehody.  

I lidstvo je nepokojné, neklidné: válka  občanská v Číně, válka rusko-čínská kvůli 

železnici procházející z Vladivostoku přes Mandžursko k Irskutsku, skončila ústupkem 

čínským. Stav  zůstává jako před válkou, železnice je nadále v území mandžuském 

v rukou ruských. 

Veliké pokroky činí chemie uplatňující se v průmyslu, letectví a zdravovědě. Jsou 

to řiditelné vzducholodi; německá vzducholoď  hrabě „Zepelin“ vykonala v tomto roce 

let kolem zeměkoule za 17 dní celkové plavby. Táž  loď letěla i přes naši republiku 

v srpnu a zbloudivše směr letěla od Olomouce přes Dědice, Luleč k Brnu. Mnozí z nás 

vyrušeni silným hukotem spařili ji v mlhách na západě. Také začaté pokusy  aut 

poháněné raketami  dály se v tomto roce. Konány úvahy a rozpočty vypustiti raketu do 

vesmíru: na měsíc nebo jinou bližší oběžnici.  

Ve zdravovědě uplatňuje se  rentgenování (prozařování) našeho těla kvůli 

přesnému zjištění  uvnitř  chorob, dále pokusy k ozdravení a zamezení rakoviny.  

V naší republice konány od května  do září státní oslavy pod protektorátem vlády na   

paměť  1000 letí úmrtí sv. Václava a tedy 1000 letí trvání našeho státu spojené s 

výstavbou a dostavením i otevřením velechrámu sv. Víta v Praze. 

Také v září rozpuštěn parlament pro svoji nečinnost a nové volby vypsány na 

27.října. Výsledek jejich projevil se výkyvem na  levo: strana agrární zachovala si 

neztenčený počet mandátů (46), strana komunistická i lidová byly seslabeny, zato 

posilněny strany sociální české i německé. Dosavadní předseda vlády Frant. Udržal 

pověřen sestaviti novou vládu a po 6 nedělích se mu to podařilo.  

Zájem o volby v naší obci nebyl veliký. Volilo se do poslanecké sněmovny i  

senátu. Volební místnost byla ve škole. Do sněmovny poslanecké volilo z 225  

zapsaných 208 a do senátu z 187,  177. Komisařem úředním  byl jmenován starosta 

obce Cyril Skácel, předsedou volební komise pro sněmovnu zvolen byl Hradil Ant. a 

pro senát Kousal Rud. Volby vykonány 27.října – toho dne podala demisi vláda. 

I v tomto roce projel pan president našim okresem, když se vracel z Prostějova 

přes Vyškov do Židlochovic. Mnoho občanů a školních dětí uvítalo milého presidenta 

na zdejší zastávce. 
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Obecní záležitosti spravovala obecní rada s obecním výborem, s těmi členy jako 

v roce 1928. Obecní rada i výbor scházeli se  dle potřeby. Vykonaná usnesení  zapsána 

v protokolní knize; jsou různého obsahu. Mezi prvními projednán rozpočet na r. 1930 a 

vykazuje: 

Potřebu 43.006 Kč 

Úhrada  43.378 Kč 

Přebytek 372 Kč.  

Rozpočet zaslán 10.ledna 1930 ku schválení okresnímu úřadu. Schválen 

13.března 1930.  Účty  za rok 1928 předložené obecnímu výboru vykazují  přebytek 

5840 Kč.  Obecní dluh (válečné půjčky) činí 10.200 Kč, splácí se ročně 3.400 Kč. 

Protokoly a jiné obecní zápisy zapisoval Cyril Skácel, starosta.  

Obecním sluhou byl Ladislav Havránek. Hlídačem nočním Karel Macalík. Pokladník 

obecní byl Antonín Knichal starší.  

Chovatelé dobytka hovězího mají svoje účty „býčí“, jež činily v tomto roce 

18.775,50 Kč. Účty vede Ant. Machař, býky dva opatruje Ladislav Havránek. Chovný 

kanec nebyl. 

Koncem prosince bylo 107 krav a 29 jalovic, 35 koní a 53 kozí a 35 prasnic.  

Obecní majetek nemovitý zůstal nezměněn. Inventář zevrubný o výkazu pozemků, 

budov, příjmů ze státních půjček, z kmenového jmění, z pohledávek a dluhů sepisuje 

se každoročně a předkládá s obecními účty ku schválení okresnímu úřadu. Obecní 

rozpočty,  účty a inventář jsou uschovány ve skříni v obecní radnici čís. 58. Stavby a 

změny v majitelích domů v tomto roce nebyly žádné. 

Řemeslníci v tomto roce: 

Živnostníci v čís. 48 kovář Jana Jambor 

v čís. 49 sedlář Alois Doležel 

v čís. 60 hostinský František Dopita 

v čís. 38 hostinský Hynek Kylián 

v čís. 14 obchodník Rudolf  Vpelt 

Obecním   cestářem je Josef Šimeček z Rybníčka, porodní asistentkou je Julie 

Bugnerová z Heroltic.  

Dětí narozených bylo 6, úmrtí 2+1. Zdravotní stav byl celkem uspokojivý. Děti – 

novorozeňata i školáci 7 leté a 14ti leté byly očkovány obvodním lékařem Dr. Drbalem 

z Ivanovic. Zdravotní stav u dobytka byla také příznivý.  

V tomto roce začala zima koncem ledna a trvala přes únor do polovice března a 

jevila se: 11.ledna -22
o
C, 2.února -29

 o
C, 3.února -31

 o
C, 10.února -34

 o
C. Byla to zima 

„sibiřská“, na kterou jsme nebyli zvyklí. K tomu dostavily se sněhové vánice, které 

zavály úvozy, cesty, silnice a železnice. Sněhu bylo asi 60cm, v závějích několik metrů. 

Silnice byla vyhazována, ale sníh je opět zavál. Autobusová doprava byla přerušena. 

Dělníci na dráze odhazovali sníh neustále. Na některých místech utvořily se hradby 
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sněhové a vypravené vlaky uvázly  ve sněhu. 10.února vykolejil rychlík mezi Vyškovem 

a Lulčí, štěstí ještě, že  bez  nehody. Jiný rychlík uvázl u Lulče ve sněhu. Na nádražích 

vlaky přimrzaly ku kolejnicím, doprava s velkým namáháním byla udržována, ovšem 

velmi nepravidelně, některé vlaky zastaveny do odvolání. Školní vyučování v celé 

republice na všech školách zastaveno od 18.února do konce měsíce. Při takové kruté 

zimě  spotřebovalo se mnoho paliva; vlaky nemohly  uhlí dopravovati a zásoby byly  

vyčerpány. Vekou zimou trpěla velmi na polní zvěř i ptactvo. Hlad  doháněl zvěř 

k obydlím. Společníci krmili koroptve i zajíce, ale přes to jevil se veliký úbytek zvěře. 

Toho roku zastřelilo se koroptví 25, na honě 82 zajíců.  

A co natropila zima škody na ovocných stromech. Ořechy zmrzly všechny a jest-li 

některé v létě vyrašily na kmeni, bylo to ojedinělé.  Kadlátky, švestky, jabloně hodně 

hrušní na návsi i v zahradách trčely svými suchými haluzemi k obloze.  Doufali 

hospodáři, že oživnou a zazelenají se  opět v plné kráse. Leč u mnohých marné čekání. 

Suché stromy vysekány a na uprázdněná místa vysazují hospodáři mladé štěpy. Letoší 

zima nadělala mnoho škod hospodářům. Štěstí ještě, že dostatečná spousta sněhu  

chránila ozimy před krutými mrazy. Velká obava byla před jarními povodněmi 

z množství sněhu a zamrzlých řek a potoků. Leč vše se odbylo klidně. Žíznivá země 

stačila vpájeti do sebe vodu a naše řeka jen  nepatrně zvýšila svoji hladinu vodní. Jarní 

práce se opozdily. Začalo se seti v dubnu. Počasí bylo příznivé plodinám i ovoci, 

příroda zdohonila, co na jaře zameškala, žně byly v polovici července a byly slibné, 

Před žněmi 4.července překvapila po parných dnech větrná smršť, která v některých 

krajích nadělala mnoho škody na stromech; na telegrafických sloupech a na střechách.  

Velmi bohatá úroda byla zemáků. Z 1 míry  půdy vytěžili hospodáři i 40 kg zemáků. 

Cena jejich v září byla 20-25 Kč za jedlé,  škrobové byly za 18 Kč.  

Cukrovka následkem suchého léta (nepršelo v srpnu, září až do polovice října) 

byla malá, za to velmi cukernatá. Cena její dle ujednání byla jako rok minulého.  

Velmi pěkné počasí urychlilo vykopávání zemáků, ale za to těžko dobývala se 

cukrovka. Obilí se selo obtížně do suché a hroudnaté půdy. Mnoho rolníků bylo nuceno 

seti po odvezení řepy a to v druhé polovici října a v listopadu kdy jednak mlhy jednak 

deště zvlhčily půdu a obilí  brzy vzešlo. Celý podzim byl velmi mírný. 8.prosince bylo 

jako v létě slunno a teplo.  K vánocům přišel  první sníh a mrazy jež dosáhly asi 10
 o

C, 

ale ku konci měsíce opět zima polevila.  

Obec stará s o chudé příslušníky, dvěma udílí měsíční podporu 15Kč (Marie 

Rešková) 5 Kč (Josef Konečný). Mimo to platila obec zákonnou část za svoje 

příslušníky, kteří v nemocnicích léčeni byli obnos 1224.74 Kč (3 položky). Příjmy a 

vydání chudinské se zapisuje do zvláštní knihy.  

K činnosti osvětové a vzdělávací patří obecní knihovna umístěná v obecní radnici 

čí. 58. Čítá 596 svazků, letos revidovaných okresním osvětovým dozorcem. Čtenářů 
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bylo 34, vypůjčených knih 489. Knihovní rada přehlédla knihovníkovy účty a schválila. 

Knihovníkem je opět Ludvík Machař čís. 18; půjčuje každou neděli dopoledne.“ 
 

        redakce – doslovný opis 

 

Je čeština prima nebo cool ??? 
 

Jak výraz cool přeložit? Doslova znamená chladný, ale v tomto významu ho 

v češtině nikdo nepoužívá. Skvělý, úžasný, hustý, moderní, řeklo by se u nás. Prostě 

cool. Slovo, které přesně vystihuje vše, čím se vyznačují anglicismy pronikající do 

češtiny. Jsou módní, stručné, dají se vyložit různě. Kdo je zná, jde s dobou a zároveň 

dává najevo, že vyjadřovat se česky je mu poněkud na obtíž.  

Pro začátek příklad jak se dá říci totéž dvěma způsoby:  

1. „Můj boss mi dal home office, tak jsem měl čas čeknout trailer na ten nový 

blockbuster od Spielberga. Je to must see! I když mně přišel trochu over a crazy 

a je kolem něj zbytečný hype, tak nechápu, proč ho tolik lidí hejtuje. Být 

teenager, užil bych si ho ještě víc, ale asi si rovnou zabookuju lístky, pokud můj 

budget bude stačit. Enjoy!“ 

2. „Můj šéf mi dal práci z domu, tak jsem měl čas mrknout na upoutávku na ten 

nový trhák od Spielberga. To musíte vidět! I když mně přišel trochu přes míru a 

šílený a je kolem něj zbytečný rozruch, tak nechápu, proč ho tolik lidí odsuzuje. 

Být náctiletý, užil bych si ho ještě víc, ale asi rovnou zamluvím lístky, pokud 

můj rozpočet bude stačit. Užijte si to!“ Některé z nich i do médií, všechny však 

do hovorové mluvy, do článků na internetu nebo do komunikace skrze sociální 

sítě. 

Všichni, kteří  používají anglicismy, tak činí ne z lásky k cizí řeči, ale naprosto 

přirozeně a bez přemýšlení. V tom tkví „zákeřnost“ angličtiny, která z titulu 

mezinárodně srozumitelné řeči proniká i do národních jazyků.    

Naše mateřština je vlivu cizích jazyků vystavena odjakživa, takže se nejedná o 

žádný nový trend. Mluvit česky, a přitom se vyhnout výrazům, které nemají původ za 

hranicemi, je prakticky nemožné. Třeba výraz šofér k nám doputoval z Francie, vesmír 

z Ruska, bunda z Maďarska. A ještě před porevolučním nástupem angličtiny se u nás 

běžně používaly anglické výrazy víkend, svetr, manažer nebo koktejl. Své stopy v naší 

řeči zanechala i doba válečná. Německé výrazy jsou běžně používány a už si možná ani 

neuvědomujeme, že jsou cizího původu. 

Je pravda, že v současné době přejímáme hodně slov z angličtiny, ale dříve tomu 

tak nebylo. Čeština přejímala i slova z řečtiny, latiny, němčiny a francouzštiny. Např, 

slovo bageta přišlo z francouzštiny, která ho převzala z italštiny. Slova manžeta a 

pinzeta se k nám dostala přes němčinu, ta je převzala z francouzštiny. Balet a špalír 
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také přes němčinu, ale z italštiny. A co mají bageta, manžeta, pinzeta, balet i špalír 

společného? U všech najdeme základ latinský. Ze severogermánských jazyků jsme 

získali slovo sleď, z turkotatarských slona, ze španělštiny mačetu, z maďarštiny guláš a 

debrecínku a z polštiny třeba kelímek. 

Cizí slova si do češtiny vždy nacházela cestu a obohacovala ji o výrazy, které 

jsme do té doby neznali. V čem je to tedy jiné v dnešní době? U současných anglicismů 

dochází k tomu, že velmi často vytlačují fungující české ekvivalenty, a navíc si 

ponechávají svůj původní zápis. Někdy prostě proto, že se jejich uživatelům zdají víc 

kůl, tedy vlastně cool… 

Faktem také je, že většinou tyto výrazy používá mladá generace. Od nich pak 

můžeme slyšet např.: „Vyzoomuj mi tenhle detail.“, „Tak jsem to čeknul a ty lejblíky 

jsou potrhaný. Máme to přeflešnout?“, „Večer budeme dělat barbecue.“ - „Co že 

budete?“ - „No grilování přece!“  Právě toto je krásná ukázka vývoje našeho jazyka. 

Úplně na začátku jsme opékali a rožnili, poté grilovali a dnes už děláme barbecue. A to 

je zřejmě nejvíc cool. 

Lavina anglicismů se po revoluci svezla s příchodem mnoha nových oborů nebo 

koníčků s termíny, které dosud neměly české pojmenování. Třeba v oboru informační 

technologie nebo marketing, se angličtina už natolik vžila, že i kdyby se nějaké české 

slovo našlo, nemělo by moc šanci zdomácnět. Navíc se z angličtiny stala módní 

záležitost a v některých oborech zakořenila natolik, že takové mluvě nezasvěcení 

nemají šanci rozumět. 

Stejný vliv má zřejmě i  změna životního stylu a přijímání západních vzorů. 

Angličtina se k nám nemusela nijak násilně prodírat. Přijali jsme ji ochotně a světácky 

jsme si profese na vizitkách měnili z vedoucích na managery a z prodavačů na sales 

assistanty. 

Uživatelé anglicismů mají často pocit, že se s jejich pomocí vyjadřují přesněji a 

že by český překlad plně nevystihl, co se snaží sdělit. Dochází i k paradoxním situacím, 

kdy nejedna česká firma nabízí kromě poradenství také consulting, tedy dvakrát totéž. 

Šíření cizích výrazů v češtině by šlo zabránit, kdyby někdo „osvícený“ včas 

vymyslel jejich českou podobu. Kdysi to šlo, dnes v době internetu, kdy se každá 

novota šíří jako blesk a rychle se zavrtává do našeho podvědomí, už jen těžko. 

Spisovatel Ondřej Sekora ve 30. letech minulého století vymyslel české 

názvosloví pro tehdy u nás téměř neznámý sport, jenž ho zaujal ve Francii - ragby.  

Ačkoli vycházel z francouzsky psaných pravidel hry, dnes jí na mezinárodní 

úrovni vládne angličtina. Díky Sekorovi však u nás zakořenila česká terminologie. 

Podle znalců tohoto sportu se  z  90 procent  jeho překlad v ragby používá. Nějaké 

anglicismy do něj pronikají, ale v zásadě se používají názvy, které zavedl. Tříčtvrtka, 

spojka, pilíř, mlynář, rváček. Dokonce - zatímco pro hráče na pozici číslo osm 

neexistuje v angličtině zvláštní označení, u nás je to vazač. 
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Správný plakát, reklama, rubrika v časopise nebo inzerát by bez anglicismů 

nebyly tak cool. Název na billboardu musí zaujmout během pár vteřin, než kolem něj 

člověk projede. Nic dlouhého, proto všechny tyhle věci fungují ve zkratkách. 

Angličtina je cool hlavně pro mladé, kteří část svého života tráví virtuálně na 

internetu a sociálních sítích. Stává se tak druhou mateřštinou. Není divu, že když 

devětkrát zaregistrují slovo fight, podesáté už je nenapadne říct souboj. 

Na to pak reagují marketingová oddělení výrobců, která na ně cílí reklamu. 

Pokud chtějí hovořit jejich řečí, není nic jednoduššího než si osvojit jejich výrazy. 

Vzniká trošku začarovaný kruh, protože když dětem vytkneme, že ničí rodnou řeč, 

můžou namítnout, že se tak přece mluví i v reklamách. A jejich tvůrci namítnou, že jen 

reagují na to, jak mluví děti.  

Anglicismy získají na síle tím spíš, když je používají největší dětští hrdinové 

současnosti, což nejsou ani tak sportovci nebo herci, jako spíš youtubeři. Správné 

používání jazyka ale není zrovna to, co by svým fanouškům chtěli hlásat.  

Pokud některým výrazům nerozumíte, najdete je ve sloupku se slovníkem. 

Možná si při jeho pročítání povšimnete, v čem ještě tkví důvod, proč se anglicismy v 

češtině tak snadno uhnízďují. Jsou totiž téměř vždy kratší než české ekvivalenty nebo 

se alespoň snadněji vyslovují. A to je v dnešní době nezanedbatelná výhoda. 

Všichni pořád někam spěchají, snaží se vyjadřovat co nejjednodušeji, 

samozřejmě bez diakritiky a nejlépe ještě ve zkratkách, takže leckdy podvědomě 

sáhnou po anglickém slovíčku, které dobře znají. Ostatně i cool je kratší než skvělý, 

hustý nebo úžasný. 

U mladých je to vždycky dáno módností, snahou odlišit se  zálibami, oblékáním, 

mluvou, ale i motivací zařazení k sociální skupině. Pokud všichni v rámci ní používají 

nějaké módní slovo, jako teenager, nebudete chtít vybočovat tím, že použijete 

„náctiletí“.  V neposlední řadě  nahrává anglicismům i fakt, že čeština je dokáže bez 

problému začlenit do morfologického systému, tedy skloňovat je i časovat a přidávat k 

nim předpony a přípony. 

Má dnešní mladá generace šanci přenést svou mluvu i do dospělosti a do spisovného 

vyjadřování, a definitivně tak některá česká slova vystrnadit? Snad ano. V  dospělém 

životě většina z nich ubere na jazykové módnosti a snaze odlišit se jazykem, jemuž 

okolí nerozumí. Přejímání slov z cizích jazyků naší mateřštině z pohledu vývoje jazyka 

neškodí. Obohacuje ji o další a další slova, která se sice jedné generaci mohou zdát 

nepřijatelná, ale následující generace je bude používat již bez zábran. Nebo možná taky 

nebude - to ale předvídat nedokážeme.  

 

Pro ty dříve narozené, či méně znalé přinášíme pár příkladů často používaných 

anglicismů.  
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Angločeština - slovník 

 blockbuster - trhák (film) 

 boom - rozmach, rozkvět 

 boss - šéf, vedoucí, ředitel 

 brand - (obchodní) značka, známka 

 briefovat, nabriefovat - (stručně) informovat, instruovat 

 budget - rozpočet 

 catering - pohoštění, občerstvení (nebo jeho zajištění) 

 cool - skvělý, úžasný, moderní, jdoucí s dobou 

 crazy - bláznivý, šílený 

 čeknout (check) - prověřit, zkontrolovat, mrknout na… 

 enjoy - užít si 

 epic - velkolepý, výpravný 

 fail - selhání, chyba 

 fake (fejk), fejkový - falešný, podvrh 

 fans - fanoušci 

 feedback - zpětná vazba 

 fejsovat, faceovat - komunikovat na Facebooku 

 fight - souboj 

 flashback - vzpomínka, pohled do minulosti 

 full - plný 

 hackovat, hacknout - nabourat se (do počítače) 

 hate (hejt)/hejtr, hejtovat - nenávistná kritika/člověk, který takto kritizuje 

 highlight - hlavní zpráva 

 home office - práce z domu 

 hub - středisko, centrum, sklad 

 hype - humbuk, rozruch, velké očekávání 

 challenge - výzva 

 cheesy - laciný, směšný 

 level - úroveň 

 look - vzhled 

 message - sdělení, hlavní myšlenka, poselství 

 must have/must see - nezbytnost, věc, kterou musíte mít/vidět 

 outfit - (celkové sladění) oblečení 

 outsourcovat - zajistit dodávku od externího dodavatele 

 over - přes míru, za hranou 

 prank/vyprankovat - rošťárna, žert/napálit někoho 

 prime time - hlavní vysílací čas 

 random - náhodný, namátkový 
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 real - skutečný, opravdový 

 sale(s) - prodej, výprodej, doprodej 

 single - nezadaný 

 sound - zvuk 

 teenager - náctiletý 

 trailer/teaser - upoutávka/krátká upoutávka 

 trek - túra, putování, pěší výlet 

 trip - výlet, kratší pobyt v cizině 

 workshop - pracovní seminář 

 zabookovat (zabukovat) - zamluvit, zarezervovat 

  

redakce- převzato, zdroj:https://www.novinky.cz/veda-skoly – kráceno 

 

Sto let měny 
 

Před 100 lety se zrodila československá koruna, měna samostatného 

Československa. Slavné 100. výročí koruny, symbolizující suverenitu nově vzniklého 

státu,  si nyní  pojďme připomenout. Jak ta naše koruna vlastně vznikla? Nebudete 

věřit, co všechno najdete na našich bankovkách! Pojďme se vydat do světa 

československé a české měny. 

Přesto, že samostatné Československo bylo vyhlášeno už 28. října 1918, ještě 5 

měsíců po rozpadu Rakouska-Uherska obíhaly na území rozkládající se monarchie 

inflační rakousko-uherské koruny. Nově vzniklé Československo se řadilo 

k ekonomicky nejrozvinutějším zemím bývalé monarchie, a proto se zde inflační 

tendence projevovaly nejméně. Měna se však v některých částech Rakouska-Uherska 

začala rychle znehodnocovat a bylo třeba učinit radikální krok. S revolučním řešením 

přišel Alois Rašín. V březnu roku 1919 se hranice Československa uzavřely. Ve 

stejném měsíci byla stažena polovina papírového oběživa. Ta druhá polovina byla 

označena československými kolky ve výši 1% hodnoty té které bankovky. Nominální 

hodnota bankovek po měnové reformě tedy odpovídala té, která na ní byla uvedena, 

nikoli té na kolku. V oběhu zůstaly všechny platné rakouskouherské mince včetně 

nouzových bankovek. 

Kolkované bankovky, pozůstatek rakousko-uherské měny, připomínaly časy 

habsburského područí, navíc kolky na promaštěném papíru nedržely, a tak se lidé na 

nové peníze těšili. Když je však dostali do ruky, převládlo zklamání. Většina prvních 

státovek (zpočátku je vydával stát, nikoli banka, proto se nazývaly státovky) vznikala 

narychlo na přelomu let 1919 a 1920. Vládla tuhá zima a po válce byla nouze o 

všechno. 

V červenci 1919 tedy začala mezi lidmi obíhat nová československá platidla. 
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Skoro po třech staletích měli Češi zase vlastní peníze! Předcházely tomu diskuse i 

horečné úsilí. Možná překvapí, že nová měna se původně neměla jmenovat koruna. 

Koruna byla platidlem v bývalém monarchistickém uspořádání a novým názvem jsme 

se chtěli od Rakouska-Uherska distancovat. Zákonodárci zvažovali mnoho 

alternativních pojmenování. Padly návrhy jako československý lev, sokol, káně, denár, 

frank nebo tolar, drábky, hřivny,… Díly měny by se v případě zavedení sokolu, 

jmenovaly perutě.  Ve věci názvu však  ke shodě nedošlo. Koruna byla tedy 

provizorním označením a diskuze o novém označení zůstala otevřena.  

Po oddělení měny se začaly československé kolky padělat ve velkém. Uvádí se, 

že téměř ve všech dochovaných sbírkách se najdou padělané kolky a někdy je velmi 

komplikované rozeznat, které kolky jsou pravé. Situace s padělateli se bohužel příliš 

nezměnila ani se zavedením prvních československých státovek v roce 1919. Někdy je 

dokonce obtížnější setkat se pravou státovkou než s falešnou. 

Prvními papírovými penězi tedy byly tzv. státovky. Tou úplně první vydanou 

byla stokoruna. Příprava návrhů i tisku prvních papírových platidel byla poněkud 

překotná. Na motivech nového oběživa se podílelo několik autorů. Nejznámějším je 

určitě Alfons Mucha, který se zhostil designu první desetikoruny, dvacetikoruny, 

stokoruny a pětisetkoruny. Protože ještě neexistovala oficiální instituce pro tisk cenin, 

roztříštil se tisk státovek mezi šest tiskáren. Národní banka Československá vznikla až 

1. dubna 1926. Od následujícího roku tak byly státovky postupně nahrazovány 

bankovkami. 

Fotomechanický tisk kreslené předlohy příliš nevylepšil. O kvalitním papíru a 

barvách si mohli bankovní úředníci nechat jen zdát: museli škemrat o benzin a petrolej 

na ředění barev i o uhlí pro parní motory, které poháněly tiskařské stroje. Teploty v 

halách se pohybovaly kolem nuly, barvy tuhly za pochodu, lidé při práci mrzli. 

Výsledek nestál za moc. Když se bankovky konečně v létě dostaly do oběhu, začali 

remcalové vzpomínat, jak pěkné peníze platily za císaře pána… 

S ražbou prvních mincí to také nebylo vůbec snadné. Pražská mincovna byla 

uzavřena dávno před vznikem Československa a jedinou mincovnou na našem území 

byla ta v Kremnici. Kremnická mincovna však byla v žalostném stavu. Po rozpadu 

monarchie byla doslova vyrabována. Chyběly razící stroje i materiál. První mince proto 

vznikly až v roce 1921. První mincí uvolněnou do oběhu byl dvacetihaléř Otakara 

Španiela. Následoval padesátník a v roce 1922 konečně i první československá kovová 

koruna! Při bližším zkoumání první emise mincí  zjistíte, že na mincích není uveden 

název měny. Důvodem byl zejména fakt, že se stále váhalo nad názvem nově vzniklé 

měny. Nicméně koruna se nakonec ujala a první mincí, která nese název měny je slavná 

Gutfreundova pětikoruna s motivem továrny z roku 1925.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tovka


3/2019                                                         Zpravodaj obce                                            září  2019 

________________________________________________________________________________                                                                           

28 

 

Vznikaly i rarity z těžkých začátků. K těm méně povedeným patřila třeba 

papírová koruna z roku 1919. Přesto jsou dnes její první verze oblíbeným sběratelským 

kouskem. Mají totiž různé barvy líce, od tmavomodré přes modrou po modrozelenou. 

Nejvíce je ceněna série 014. Zatímco totiž všechny první státovky nesou datum 

vydání 15. dubna 1919, u některých bankovek této série vypadla chybou tisku jednička. 

Mají tak datum vydání  5. dubna 1919, pět dní před měnovým zákonem. Nejžádanější 

československou bankovkou všech dob je ovšem červená pětitisícovka z roku 1919. Na 

líci nese stejný motiv jako rakousko-uherská tisícikoruna z roku 1902, nenápadný 

secesní ženský portrét. Liší se však barvou (rakousko-uherská bankovka je modrá), a 

hlavně počtem zachovaných výtisků. 

Kvůli snadné možnosti falšování byla totiž stažena z oběhu po pár měsících, 

takže v současné době vědí odborníci o existenci pouhých 36 kusů. Většinou se jimi 

chlubí sbírky zahraničních bank. Pokud se dostanou do aukce, jdou na dračku. Poslední 

pětitisícovka byla předloni vydražena v internetové aukci za téměř dva miliony korun. 

Vzápětí ji ovšem zajistili policisté, neboť šlo o exponát odcizený z Vlastivědného 

muzea v Olomouci. 

Spousta konspiračních teorií řeší zednářskou symboliku na dolarové bankovce. 

Málokdo však ví, že podobně tajemnou bankovku máme i my. Je to československá 

padesátikoruna z roku 1929, na kterou navrhl motiv Alfons Mucha. Známý malíř byl 

členem svobodných zednářů a symbolů odkazujících na tuto organizaci najdete na 

bankovce spoustu: sedmkrát se opakující stejné číslo (50), srp, kladivo, kováře, 

písmeno omega ve výstřihu dívky s jablkem, ozubené kolo odkazující na Rotary klub, 

hvězdný kruh či rituálního kozla Bafometa. Je to pouhá hra s fantazií, nebo záhadný 

vzkaz? To vědí jen zasvěcení… 

První republice se dařilo a projevilo se to i na kvalitě peněz. Bankovky dalších 

sérií navrhovali skvělí výtvarníci (Alfons Mucha, František Kysela, Max Švabinský) a 

díky plastickému, dobře viditelnému měditisku, byly hůř padělatelné. 

V roce 1932 ovšem vypukl skandál. Vyvolala ho stokoruna navržená Maxem 

Švabinským. Vpravo jejímu líci vévodil portrét přísného tatíčka Masaryka ve zdobném 

rámu. Tedy, vévodil by, nebýt levé strany, na níž byl zachycen do pasu nahý pár. Žena 

v popředí byla opravdu krásná – a provedená do nejmenšího detailu, takže její bujné 

poprsí od prezidenta poněkud odpoutávalo pozornost. „Svléknout modelku“ poručila 

banka. Nikoli z prostopášnosti, ale kvůli bezpečnosti. „Oko si totiž na nahém těle spíše 

všimne nesrovnalostí nežli na šatech, které mají různé záhyby,“ znělo zdůvodnění. 

Mělo to logiku: jakmile by falzifikátorovi ujela linka na ženské křivce, každý muž by to 

poznal i bez lupy. Důvod byl tedy prozaický, ovšem pobouření nastalo převeliké. Nahá 

žena na stokoruně z roku 1932 vzbudila pohoršení. Její lepé tvary zastínily Masaryka. 

Bylo požadováno stažení a likvidaci bankovek – a nejen to.  Byl vysloven požadavek, 

aby kresba příštích bankovek měla takovou formu, aby nevzbuzovala „odpor převážné 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/alfons-mucha-40096117
https://www.novinky.cz/tema/clanek/tomas-garrigue-masaryk-40096334
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většiny obyvatelstva,“ Paralely této bankovky s ekonomickou situací ovšem našli i 

pohotoví vtipálci. Situaci se nakonec podařilo uklidnit a stokoruna v oběhu zůstala. 

Bylo s ní možno platit až do října roku 1944. 

Za druhé světové války se Němci snažili nahradit bankovky ze svobodné 

republiky jinými motivy. Těžko se hledaly, aby byly přijatelné pro Čechy a zároveň pro 

německé okupanty... K vybraným patřil svatý Václav, jenž Němcům platil tribut za mír, 

německý architekt Petr Parléř, autor nádherných českých gotických staveb, či Brunšvik, 

bájný německý hrdina, překřtěný Starými pověstmi českými na Bruncvíka. 

Technicky dokonalé bankovky z dob okupace dodnes nejsou kvalitou překonané, 

Češi však o ně nestáli. Zaměstnanci národní banky a její tiskárny bankovek brzdili 

zavedení protektorátních platidel, jak jen to šlo: loudali se s grafickými návrhy, 

schovávali kvalitní papír na tisk peněz, a tak třeba výše zmíněné „hanbaté“ stokoruny s 

T. G. M. kolovaly protektorátem až do roku 1944. 

V té době se na kontinentu ještě bojovalo, anglické tiskárny však už na 

objednávku exilové vlády chrlily nové československé bankovky. Do osvobozené 

republiky peníze dopravily britské bombardéry. Platily ovšem jen do roku 1953, poté je 

nový režim nahradil bankovkami s budovatelskými motivy. 

Po únorovém převratu v roce 1948 se u vzhledu peněz začalo řešit správné 

ideové pojetí. Motivy připomínkovaly banky, ministerstvo financí, vláda i vedení 

komunistické strany. Karel Svolinský – další slavný výtvarník, jehož jméno je spojeno 

s bankovkami – proto pohořel s návrhem padesátikoruny z roku 1950, na níž měl být 

slovenský šuhaj. Bylo třeba zobrazit „člověka z lidu“, takže krásného šuhajka nahradil 

horník se sbíječkou a lucernou od Ludovíta Ilečka. 

Měnová reforma v roce 1953 znehodnotila úspory lidí a anulovala dluhy státu. 

De facto šlo o státní bankrot.  „Naše měna je pevná a měnová reforma nebude! 

Všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřítel!“ prohlásil prý v pátek 29. května 1953 

večer prezident Antonín Zápotocký v rozhlase. O to, zda licoměrný projev pouhých pár 

hodin před realizací reformy skutečně pronesl, se historikové přou, jedno je však jisté: 

reformu se podařilo utajit až do poslední minuty. Když 30. května 1953 oznámil 

předseda vlády Viliam Široký, že stávající bankovky budou platit pouze do konce 

měsíce, nastal „konec světa…“ 

Lidé se snažili zbavit peněz, krámy praskaly ve švech a ceny zboží vylétly do 

nebes. Aby ne: do částky 300 Kčs se měnilo v poměru 5 : 1, nad 300 Kčs v poměru 50 : 

1. Kdo měl v květnu milion, tomu zůstalo v červnu na účtu dvacet tisíc. Mnohde 

například dělníci dostali mzdy jen několik hodin před reformou, takže spontánní 

demonstrace museli potlačit ozbrojenci. Nové peníze byly v předstihu vytištěny a 

vyraženy v Sovětském svazu. Kvalitu měly nevalnou, takže je už v polovině 50. let 

nahradila další edice. 

Ohledně schvalování motivů se Karlu Svolinskému nedařilo ani s 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/unor-1948-40121677
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pětadvacetikorunou z roku 1958. „Žižka vypadá jako tulák,“ prohlásil o ní Antonín 

Zápotocký. Bankovka se sice nakonec dočkala vydání, ale jen díky tomu, že prezident 

zemřel. Portrét na pětadvacetikoruně zaujal také historickou nepřesností. Páska totiž 

zakrývá pravé oko, zatímco Žižka byl ve skutečnosti od mládí slepý na oko levé. To by 

však na profilu viděném zleva nevypadalo dobře, a tak umělec pozměnil dějiny k 

obrazu svému. Na líci dvacetikoruny už je Jan Žižka zobrazen správně, avšak na 

bankovce v hodnotě 25 Kčs byl se zaslepeným pravým okem.  

Situaci napravila dvacetikoruna z roku 1970, kde je vojevůdce zobrazen zepředu 

a páska zakrývá správné oko. V rozjitřené politické situaci po potlačení pražského jara 

se ovšem na bankovce začaly hledat jinotaje spojované s normalizací: „Kde je tu zdravé 

jádro a kdo ho vede?“ ptali se lidé při pohledu na rub dvacky. A v narážce na 

probíhající stranické čistky si odpovídali: „Jeden slepý a druhý s oběma rukama 

levýma…“ Na rubu bankovky byla totiž dobová ilustrace husitského vojska, které vede 

kněz s chybně namalovanýma rukama a Žižka s oběma očima převázanýma slepeckou 

páskou. Anekdotu vyšetřovala dokonce federální vláda, došla však k závěru, že 

středověký iluminátor Janíček Zmilelý z Písku je v tom nevinně… 

Velké diskuse v době normalizace vzbudil rub dvacetikourny, kde husity vede 

„slepec a muž s oběma rukama levýma“. Pro pořádek dodejme, že mistru Janíčkovi se 

ty ruce sice moc nepovedly, nicméně slepého vojevůdce zobrazil správně. Jan Žižka 

totiž při obléhání hradu Rabí v roce 1421 přišel také o pravé oko, takže oslepl úplně. A 

možná si ještě vzpomenete, jak jste na této dvacetikoruně zkoušeli najít rysy zpěvačky 

Heleny Vondráčkové skryté pod portrétem husitského hrdiny: otočit bankovku vzhůru 

nohama a zakrýt Janovi levou polovinu tváře…. No, přiznejme - moc to nefungovalo. 

Nejznámější, nejdéle platnou a podle některých znalců i nejkrásnější 

československou bankovkou je stokoruna, která se v oběhu udržela od roku 1962 do 

roku 1993, tedy více než třicet let. Na rubu Hradčany, na líci slévač a družstevnice se 

snopem pod paží… Co je zajímavé -  bankovku nenakreslil profesionální výtvarník, ale 

podplukovník Československé lidové armády František Heřman, jehož návrh vyhrál v 

anonymní soutěži. Modelkou mu stála manželka Vlasta. Bankovka prošla ještě dalšími 

dvěma změnami: nevýraznou hnědou barvu nahradila zelená, „barva naděje“, a ministr 

financí Julius Ďuriš si vymohl opravu oblak nad Pražským hradem.  

V neděli 1. října 1989 uvedla státní banka do oběhu novou, brčálově zelenou 

stokorunu. Socialistické úderníky na ní nahradil první komunistický prezident Klement 

Gottwald. Sametová revoluce však už byla na spadnutí a „stovka s Klémou“ se rázem 

stala nejméně oblíbenou bankovkou českých dějin. Náporu lidové tvořivosti vláda 

zabránit nedokázala. Neoblíbený politik končil s přimalovaným knírem, vypíchanýma 

nebo rudě vybarvenýma očima. Na čele měl nápis „vrah“, případně v komiksové 

bublině jdoucí od úst vyzýval: „Soudruzi, končíme!“ Lidé bankovku podélně nadvakrát 

překládali, takže se z prezidenta stal komický mimozemšťan.  

https://www.novinky.cz/tema/clanek/prazsky-hrad-40069869
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Autor stokoruny, renomovaný slovenský grafik Albín Brunovský, raději zmizel 

kvůli nevoli veřejnosti na chvíli do ústraní a státní banka začala „Klému“ stahovat z 

oběhu ještě téhož roku. Mezi lid se vrátily oblíbené Hradčany. Vydržely do zániku 

Československa a posléze kolkované ještě do konce srpna 1993. 

Po sametové revoluci bankovky zastaraly technicky i „morálně“, takže se začalo 

pracovat na nové sérii. Měnová rozluka v roce 1993 však tento proces pozastavila a 

nastalo kolkování bankovek podobné tomu v roce 1919.  Podle informací z České 

národní banky se o  výrobu peněz  podělilo více míst, kolky se tiskly v Kolumbii, 

bankovky v Praze a Velké Británii, mince vyrazili v Hamburku a Winnipegu.  

Ale i na nové bankovky s posílenou ochranou proti padělání nakonec došlo. Z 

oběhu byly sice staženy dvacetikoruny a padesátikoruny, které nahradily kovové mince, 

většina výtvarných návrhů Oldřicha Kulhánka z počátku 90. let minulého století se 

však zachovala. Jen původně slovenské motivy nahradily ženy: Anežka Česká, Božena 

Němcová a Ema Destinnová. Výrazné jinotaje v současných bankovkách zatím nebyly 

nalezeny – buď v nich opravdu nejsou, nebo že by Čechům dnes, kdy se mají nejlépe v 

celé své historii, došel humor? 

Při stém výročí naší měny se každý z nás může zamyslet nad budoucností naší 

Koruny, která už nám ani trochu nepřipadá divná. Je to totiž naše Koruna 

v demokratickém státě.  

      redakce – převzato, kráceno 

zdroj: https://www.novinky.cz/historie/clanek/sto-let-meny-nahota-zednari-i-mimozemstan-

40289885, http://www.pokladnice-minci.cz/100-vyroci-koruny/ 

 

 

Pozvánka 
 

https://www.novinky.cz/historie/clanek/sto-let-meny-nahota-zednari-i-mimozemstan-40289885
https://www.novinky.cz/historie/clanek/sto-let-meny-nahota-zednari-i-mimozemstan-40289885
http://www.pokladnice-minci.cz/100-vyroci-koruny/
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