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 PADESÁTKA JE VĚK, VE KTERÉM SE ČLOVĚK V POMĚRNÉM MLÁDÍ 
DOŽÍVÁ ÚCTYHODNÉHO STÁŘÍ (Vladimír Vondráček) 

ČÍSLO 2 * 13. 3. 2019* ROČNÍK XXVIII. 

 
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, 
označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, 
část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si 
příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních 
zdrojů. A tak vznikl v roce 1886 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu 
vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu 
názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník 
Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této 
podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. V roce 2018 vyšlo jen  první číslo. Vysvětlení v čísle 1-2019. 

Vydává: Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
petr.anderle @ tiscali.cz ; ondrejnikrozhledna@seznam.cz;  +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Objednávky: e-

mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK ČR E 11 345 

Slovo v ČASE (2) 
O ČEM SE HOVOŘÍ, NEBO SPÍŠE NEHOVOŘÍ?!?! 

 
V sázce je legitimita režimu k tzv. zdanění finančních náhrad vyplácených církvím. Poslanecká sněmovna přijala 23. ledna 2019 
zákon, podle kterého by měly být po 1. lednu 2020 zdaněny finanční náhrady církvím vyplácené dle platných smluv uzavřených na 
základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi sazbou 19%. Konzervativní 
strana tento postup ostře odsuzuje. Pokud stát takto zneužívá svého postavení a odmítá dostát smlouvě, kterou sjednal, žádný občan 
si nemůže být napříště ničím jist. Připustíme-li totiž, že stát má právo takto jednostranně zasáhnout do sjednané smlouvy a zdanit 
náhrady 19%, může je v dalším kroku zdanit i 100% nebo 150% a stále se odvolávat na stejný princip. Nejde přitom o nic jiného, než 
o loupež, která má být cenou v nemravném politickém handlu. Apelujeme na všechny složky moci, které ještě mají možnost do této 
záležitosti zasáhnout, aby se tomuto zločinnému záměru vzepřely a dle svých možností kladly jeho prosazení co nejtvrdší odpor. V 
sázce je totiž sama legitimita současného režimu České republiky. Dojde-li tento zločinný záměr svého naplnění, tato legitimita 
bude fatálně podkopána, což s sebou nese zásadní důsledky pro celé společenství. 
 

Za Konzervativní stranu, Jan Kubalčík, předseda 

Jitka Chalánková k návrhu zdanění "církevních restitucí", záznam vystoupení v Senátu Parlamentu ČR  

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu mluvit jen krátce, zaznělo již mnoho, byla to velice zásadní 
vystoupení. Chtěla bych říci, že zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi by se přesněji měl jmenovat zákon 
o zmírnění majetkových křivd způsobených komunistickým režimem. Součástí je také, postupně během 17 let, zrušení 
financování platů duchovních, což je součástí tohoto zákona, a tím fakticky dokonané odluce církví od státu. Tento 
krok je pro církve podle mého názoru poměrně velmi riskantní, nicméně je součástí tohoto zákona a těch smluv, které 
jsou mezi státem a církvemi uzavřeny. Možná tady málo zaznělo také, že obce již dlouhá léta čekaly na tento zákon, 
protože pozemky kolem obcí byly blokovány, nebylo možné je využívat k různým směnám pozemků a k vytvoření 
pozemkových úprav. 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi má jednu zásadní vlastnost, protože se dokázalo, že všech 17 církví, které 
jsou součástí tohoto zákona, těchto smluv, se dokázalo dohodnout, to se od revoluce, tedy od převratu v roce 1989 stalo 
po dlouhé době, všechny církve všech denominací se dokázaly dohodnout, takže to je velmi výjimečná situace. 
Nebezpečí současného návrhu na zdanění těchto náhrad za nevydaný majetek tkví mimo jiné v tom, že mohou 
následovat také další projevy pošlapávání právního státu a ústavního pořádku taky v jiných oblastech, takže zde 
neprojednáváme pouze sólo tento jeden návrh, ale může se stát, že budou následovat další a další příklady pošlapávání 
právního státu. Církve nepochybně přežijí jak tento, tak také další útoky, kterých jsme denně svědky. 

Připojuji se k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu na zdanění náhrad za nevydaný majetek, rovněž mi dovolte, abych 
zde tlumočila vzkaz. Konzervativní strana rovněž žádá zamítnutí tohoto návrhu na zdanění náhrad za nevydaný 
majetek. Já tento návrh zde tlumočím. Děkuji vám za pozornost. 

mailto:vpoutnik@tiscali.cz
mailto:ondrejnikrozhledna@seznam.cz
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I NA VENKOVĚ SE HRAJÍ KVALITNÍ DIVADELNÍ KUSY 

 

Na YouTube k vidění video ze křtu zatím poslední "beskydské knihy" Okrašlovacího 
spolku Rozhledna O lidech v Beskydech III., který se uskutečnil vloni koncem listopadu. 
Můžete si ty pěkné chvíle připomenout, případně se podívat, jaké to bylo, pokud jste na 
křest nemohli přijít. Stačí, když kliknete na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Of5OqFHaKTI
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Jen třetina Čechů má slovanské 
kořeny, ukázal výzkum 

 
Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 procent populace. U třetiny lidí 
lze vystopovat jejich germánsko-keltský původ a deset procent má prapředky z řad Vikingů. Zbytek 
má například židovský původ, někteří lidé mohou hledat své kořeny v jižní Evropě nebo na Sibiři. 
Věda dokonce dokáže určit mezi Čechy ty, jejichž prapůvod je až ve starobylé Mezopotámii. Ukázal 
to nejnovější výzkum Masarykovy univerzity v Brně. Ve výzkumu vědci vycházejí nejen z údajů z 
matrik, ale zkoumají také původ příjmení lidí, a především vzorky DNA mužů, kterých mají v 
databázi již více než 2000. „Pátrání po původu lidí s pomocí genetiky připomíná tak trochu 
detektivku. U jednoho muže jsme zjistili, že jeho neznámý prapředek pocházel z Anglie. U dalšího 
nás bádání přivedlo až do Izraele. Pro mnohé jsou výsledky výzkumu šokující. Genetiku ale nelze 
nijak ošidit,“ řekl Právu genealog a historik Martin Kotačka z brněnské Masarykovy univerzity. 
 
Podle něj je v Irsku ve srovnání s Českem přednáška o genetickém původu tamního obyvatelstva 
velká nuda. Drtivá většina Irů má totiž keltské kořeny. To v české kotlině a v moravských úvalech 
je tomu jinak a nad původem lidí často historikové kroutí hlavami. Ke genetickému výzkumu je 
nutný vzorek slin, který si pomocí speciální sady může každý z účastníků výzkumu odebrat sám. 
Jsou zaslány do laboratoře a je zjištěna DNA testovaného. Jde jen o muže, protože mužskou 
rodovou linii lze sledovat do daleké minulosti díky zkoumání chromozomu Y, který se dědí vždy z 
otce na syna. Takto lze určit příslušnost muže k jeho genetické skupině. Slovanská má označení 
R1a a například poměrně rozšířená je germánsko-keltská R1b. Přestože Germáni a Keltové měli 
zcela odlišnou kulturu, patří podle Kotačky do jedné genetické skupiny. V ní je lze rozlišit, což je 
ale zatím poměrně náročné. Genetické skupiny se mezi sebou navzájem nemíchají, nijak se nekříží 
a původ matek nemá na tuto genetickou informaci žádný vliv. Příslušnost muže k určité genetické 
skupině nelze ovlivnit. Jde o dědictví po otcích, které každý muž po staletích předává svému 
potomkovi. V Česku jsou i lidé, jejichž předkové žijí v zemi po staletí a překvapivě mají skupinu N, 
kterou mají lidé až na Sibiři. Kotačka u jednoho ze svých kolegů dokonce zjistil, že patří do 
genetické skupiny, která má prapůvod až v Mezopotámii. Jeho dávní prapředci tedy patřili před 
zhruba deseti tisíci lety k zemědělcům z Blízkého východu, kteří osídlovali Evropu. 
 
Jednotlivé vzorky jsou srovnávány v české databázi DNA, popřípadě ve světové databázi DNA. Je 
mezi nimi i vzorek pana Křižky z východní Moravy. Když byla do české databáze zanesena jeho 
data, u všech hodnot se zobrazily nuly. Nebylo je s čím srovnat. Až díky světové databázi se zjistil 
jeho židovský prapůvod. Některý z jeho předků zřejmě přestoupil na křesťanství, což podle Kotačky 
připomíná příjmení Křižka, protože pomyslně „přijal kříž“. Rodinnou záhadu se díky genetice 
podařilo objasnit u jiného muže, který věděl o svých předcích jen to, že jeho pradědeček byl 
nemanželský, přičemž svého otce neznal. Databáze ukázala příbuznost testovaného s rodinou v 
Anglii. Bádáním v matrice se pak přišlo na to, že otcem pradědečka byl voják Anton Willert, o 
němž se nevědělo, odkud na Moravu přišel. Výzkum boří i některé dosavadní vědecké poznatky. 
Území mezi řekou Moravou a Váhem, známé z historie jako Lucko, bylo kdysi zemí nikoho. 
Archeologové se domnívali, že bylo kolonizováno z Moravy, jenže genetika ukazuje, že tomu bylo 
obráceně a většina obyvatel Moravského Slovácka má tedy geneticky mnohem blíž ke Slovákům, 
než si myslí. Věda také vyvrátila úvahy o tom, že by Valaši mohli být potomky rumunských 
pastevců, kteří Valašsko osídlili při hnaní stád po hřebenech Karpat. „Geneticky jsou Valaši 
klasickými obyvateli Moravy. S Rumuny měli jejich předci shodný jen svůj pastevecký styl života. 
Několik rumunských slovíček se do tamního nářečí zřejmě dostalo jen díky sezónním rumunským 
pastevcům, kteří cestovali na Valašsko, aby si přivydělali,“ doplnil Kotačka. 

Vladimír Klepáč 
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Před dvěma lety vydalo nakladatelství Argo knihu Edvard Beneš, kterou napsal francouzský historik 
Antoine Marès.  S autorem udělal svého času rozhovor pro Salon deníku Právo Marek Toman a text přinesly 
tehdy i Novinky.cz.  Jde o téma stále aktuální. Proto přetiskujeme zmíněný rozhovor s autorem knihy o 
Benešovi. Její obsah se přece jen trochu liší od jiných knih, životem Edvarda Beneše se zabývajícími. I 
k němu se však budeme z různých úhlů pohledu vracet. Některé historikovy závěry jsou zajímavé, netradiční 
a v mnohém nové, místy možná i sporné. Konec konců, posuďte sami.  

Beneš jako obětní beránek? Francouzský historik Antoine Marès napsal knihu o našem 
druhém prezidentovi 

Antoine Marès (1950) je jedním z předních francouzských odborníků na českou a slovenskou historii 
a profesorem soudobých dějin na univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne. Jeho knihu Edvard Beneš. Drama 
mezi Hitlerem a Stalinem do češtiny přeložila Helena Beguivinová a vydalo ji nakladatelství Argo.  

V případě Edvarda Beneše se často mluví o jeho selháních a porážkách. Jaké bylo podle vás 
jeho největší vítězství? 

Pokud vezmeme v úvahu i to, co si myslel on sám, nabízejí se vítězství dvě. Prvním bylo jeho exilové 
působení za první světové války, kdy z velké části přispěl ke vzniku Československa – v určitém smyslu více 
než Masaryk, protože Beneš byl celou dobu tam, kde se rozhodovalo, v Paříži. To byl evidentně vrchol jeho 
kariéry, který však zřejmě zadělal na jeden jeho hendikep. Beneš tehdy získal určitý druh sebedůvěry, uvěřil 
ve vlastní schopnost přesvědčovat ostatní a dospět k jakémukoliv cíli, který si vytkne, což se mu pak ve 
třicátých a čtyřicátých letech vymstilo. Jeho druhým vítězstvím bylo, přese všechno, znovuustavení 
Československa v roce 1945. Byl to dlouhý boj, musel řešit problém vztahu ke Slovensku, došlo také 
k odstoupení pohraničních oblastí Německu a zvláště Britové odmítali uznat, že mnichovská dohoda je od 
počátku neplatná, a že by se tedy tato území měla po válce vrátit Československu. Nakonec ale dokázal 
Beneš vytěžit i z mnichovské dohody maximum. 

Jenže v dnešním českém pohledu jako by vyhnání Němců a únor 1948 zastřely předchozí 
úspěchy. Proč na to pozitivní zapomínáme? 
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Mám doma obraz ze skleněných lamel někdy z roku 1947, před kterým když člověk projde, uvidí postupně 
tři portréty: Masaryka, Stalina a Beneše. Když se na ten obraz nedávno podíval jeden sedmnáctiletý hoch 
z celkem kultivované české rodiny, ihned poznal Masaryka, ihned Stalina, ale Benešova tvář mu nic 
neříkala. A to mi připadá signifikantní. Masaryk ztělesňuje něco, díky čemu si Češi připadají lepší – je to 
někdo, koho se katastrofa třicátých a čtyřicátých let nedotkla. Beneš však ty události prožil přímo v centru 
dění, a byl tedy i u zdroje špatného svědomí Čechů. A špatné svědomí rodí snahu na něco zapomenout nebo 
to odsunout stranou. Zároveň však Beneš v českém kolektivním vědomí působí jako, slovy francouzského 
filosofa Reného Girarda, obětní beránek, hlavní viník, na něhož lze dnes svést vyhnání Němců či uchopení 
moci komunisty. Ti, co na něj nezapomněli, ho vnímají velmi kontroverzně. 

Svůj vliv má určitě i to, že byl dlouho očerňovaný komunistickou mocí. 

Ano, Masaryk i Beneš byli od počátku padesátých let vykreslováni jako zrůdy využívané americkými 
kapitalisty a imperialisty proti Sovětskému svazu. Změnilo se to na začátku let šedesátých, kdy dochází 
k Benešově rehabilitaci, zejména díky pracím Věry Olivové, Roberta Kvačka, Kolomana Gajana a dalších. 
S normalizací to ale zase skončilo. 

Jako mladý historik jsem se začal zabývat historií Československa v roce 1972, a když jsem tehdy přijel do 
Prahy do Národní knihovny, o Benešovi tam neměli veřejně dostupný jediný záznam. Ani o Masarykovi. 
Dostat se k těm materiálům nebylo vůbec snadné. Dokonce jsem kvůli tomu zahájil okupační stávku –
 odmítal jsem se zvednout ze židle, dokud mi ty záznamy nevyhledají. Což bylo pro Čechy natolik šokující, že 
to zabralo. 

Je nějaká moderní česká politická osobnost, která by byla s Benešem srovnatelná? Napadá 
mě jen Václav Havel.  

Jsou snad srovnatelní, co se týká té směsice obdivu i nenávisti ze strany Čechů, také ve své důležitosti pro 
českou společnost, ačkoliv u Havla mluvíme o daleko kratším časovém úseku. Ale jinak ty kontexty 
i osobnostní rysy jsou velmi odlišné. Je ovšem zajímavé, že se Havel k Benešovi vyslovil smířlivě. Řekl 
zhruba, že teď, když má moc, ví, jak je to těžké. Byl k němu daleko vlídnější, než by člověk čekal. Existují 
i jiná srovnání – mezi Benešem a Charlesem de Gaullem například. Ale je skutečně obtížné Beneše s někým 
porovnávat. I proto, že má ještě jeden pro evropské dějiny netypický rys: není nacionalistou, ale vlastencem 
svého státu. Ne Čechem, ale Čechoslovákem. 

Když mluvíte o nacionalismu, Benešovi se vyčítá ještě jiná věc: že nedokázal za první 
republiky do československé společnosti integrovat německou menšinu, a tím vlastně 
zadělal na pozdější problémy. 

Integrace Němců byla záležitostí celé společnosti, ne pouze prezidenta, kterým se navíc Beneš stal až 
v prosinci 1935. Sám vždy prosazoval účast Němců ve vládě. Jenže poté, co Konrad Henlein vytvořil 
Sudetoněmeckou stranu, která se otevřeně hlásila k Adolfu Hitlerovi, nebyla už otázka integrace na pořadu 
dne. Ať by byla dobrá vůle československých představitelů jakkoliv velká, nedosáhli by naprosto ničeho. 
Ano, česká strana se v letech 1933 až 1938 chovala k Němcům nešikovně, ale to nebyl důvod, proč došlo 
k rozvodu Němců s Čechy v Československu. Tím bylo, že to Hitler takhle chtěl a že mu nahrála 
hospodářská situace. 

Změnil se váš vztah k Benešovi v průběhu psaní knihy? 

V určitém ohledu ano. Netýkalo se to tolik jeho působení za první republiky, ale třeba jsem více pochopil 
jeho roli v únoru 1948. Zprvu jsem z řady svědectví převzal obecně sdílenou teorii, že Beneš zradil 
demokratické ministry a předal vládu komunistům. Detailnější pohled můj názor pozměnil. Došlo mi, proč 
Beneš nechtěl jít do konfliktu s komunisty, mimo jiné vítězi posledních parlamentních voleb. Byl totiž od 
svého odchodu do Anglie posedlý tím, že nesmí dopustit rozdělení české společnosti. Bylo to jeho slabé 
místo, které nám umožní porozumět, proč nepodal v únoru 1948 demisi. 

Další prvek, který je významný a o němž jsem nic netušil, byl jeho zdravotní stav. Od roku 1947 byl tak 
nemocný a oslabený, že nedokázal pracovat víc než několik hodin týdně. A byla období, kdy nepracoval 
vůbec. Takže to byl muž fyzicky mimořádně znevýhodněný, prakticky nemohl vycházet ven. Komunisté 
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tohle všechno věděli a využili toho. Neměl už sílu, aby jim mohl vzdorovat. Ve stavu, v němž byl, už ani 
nebyl schopen sám přijímat rozhodnutí a přejímal rozhodnutí svého okolí. Což samozřejmě vzbuzuje otázku 
ohledně těch, jimiž se obklopil. Proč ho nepřiměli, aby odstoupil a odešel do důchodu? 

V únoru 1948? 

Už před ním, a v únoru 1948 určitě. Faktem je, že jeho odchod nebyl v zájmu komunistů, ti potřebovali, aby 
zůstal. Byl symbolem kontinuity a komunisté si chtěli jisté výhody této kontinuity kvůli vlastní legitimitě 
přivlastnit. 

Stejné to bylo s Janem Masarykem. 

Ano, to je úplně totéž. Jan Masaryk ovšem ten problém vyřešil… protože já věřím, že spáchal sebevraždu. 

Je podstatné si uvědomit, že máme dva různé Beneše – první jde v linii TGM proti proudu a je schopen 
zastávat názory, jež nejsou nezbytně sdílené celou společností. Snaží se o europeizaci českých zemí. To je 
Benešova pozice za první republiky. Ale pak je tady Beneš, který se po Mnichovu naopak dostává do vleku 
veřejného mínění. A toto mínění je od roku 1943 velmi ovlivněno komunistickou stranou, která de facto 
kontroluje domácí odboj. Beneš v této fázi už odmítá přijímat kontroverzní rozhodnutí.  

 

Přednost dostává jeho touha po sjednocení společnosti. Přestože je to jednota trochu falešná – a my si 
musíme klást otázku Benešovy odpovědnosti, samozřejmě. 

Když se ovšem zeptáme: Kdyby Beneš vzdoroval, kdyby v únoru roku 1948 podal demisi, co by se stalo? 
Změnil by se jeho obraz v dějinách, ale v procesu komunistického uchvácení moci by se nezměnilo nic. 
A jeho odpovědnost z hlediska odsunu? Jsou ony pověstné Benešovy dekrety opravdu Benešovými dekrety, 
nebo jde o dekrety českého Národního shromáždění? Uvědomme si, že se tehdy proti vyhnání Němců 
nezvedla prakticky žádná hlasitější opozice. 

Tady je asi zapotřebí všimnout si změny slovníku exilové vlády během války, který se 
postupem času radikalizoval. 

Přesně tak. Pozice československé exilové vlády v Londýně se začala radikalizovat hned po nástupu 
Heydricha do Prahy v září 1941. V té době domácí odboj přestal dělat rozdíl mezi německou menšinou 
a okupanty, kteří se chovali stále represivnějším způsobem. Beneš velmi pozorně naslouchal tomu, co odboj 
chce, a krok za krokem postoupil na jeho pozice. To byl ještě nekomunistický odboj. 

A jsme zase u toho, že Beneš od konce třicátých let už odmítal jít proti proudu. Sledoval logiku jednoty, 
logiku, která vždy následuje většinu. Je pochopitelné, že během šestileté nacistické okupace začali Češi 
Němce nenávidět, a přestože ztráty tady byly menší než jinde, je asi přirozené, že volali po odplatě. Ale to je 
ten zásadní rozdíl mezi Benešem a de Gaullem.  

De Gaulle v roce 1945 navzdory veřejnému mínění říká, že útlak skončil, je třeba zrekonstruovat zemi, a to 
že musíme udělat všichni společně.  

Beneš už na tohle neměl sílu, zůstal ve vleku dějin – a dnes je oním obětním beránkem. Ostatně jsme 
v Československu, v zemi, která ve 20. století opakovaně obětuje své elity. 

Beneš následoval veřejné mínění, a proto se stal obětním beránkem? 

Je to paradox, že? Ta úloha obětního beránka totiž Čechům umožňuje vymazat vzpomínku na to, jak tehdy 
veřejné mínění vypadalo. 
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Profesor MUDr. Jan Nepomuk Čermák 

Znamenití lékaři v českých zemích… (76) 
 
 Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani 
vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité 
představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři 
patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. 
Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými 
profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. 
Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí 
měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich 
vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné. 
 
Statistikové tvrdí, že příjmení Čermák - Čermáková je dvacátým nejčastěji užívaným příjmením 
v České republice. O původu tohoto příjmení se traduje, že vzniklo z lidového označení pro rehka 
domácího, nejen pro jeho narudlou hruď, ale i pro jeho známou neposednost.  Ovšem prazáklad 
pojmenování je v nepoužívaném již slovu „čermný“, což značilo načervenalý či narudlý, nebo 
zrzavý, ale také mohlo znamenat něco jiného. V jistých dobách znamenal výraz „čermák“ pojem 
satana či ďábla. Výše uvedené se vůbec nehodí na členy úžasné lékařské dynastie Čermákových. 
Snad jen ta neposednost. Pro lékaře a vědce často velice potřebná.    
 
Profesor MUDr. Jan Nepomuk Čermák (1828-1873), na snímku vlevo) pocházel ze znamenité 
pražské lékařské rodiny. Jeho otec MUDr. Jan Konrád Čermák (1797-1843), rovněž syn lékaře 
Josefa Čermáka (1767-1822), patřil v první polovině 19. století k vyhledávaným lékařům mezi 
pražskými šlechtickými a měšťanskými rodinami. Patřil také k význačným českým vlastencům.  
 
Strýc MUDr. Josef Julius Čermák (1799-1851) započal svá medicínská studia v Praze, dokončil je 
Vídni, kde nakonec byl jmenován profesorem vyšší (srovnávací) anatomie a fyziologie. Hodně 
cestoval a studoval v řadě evropských zemí.  Rodina se dočkala tří synů, zmíněného již Jana, dále 
Josefa (1826-1872) a Jaroslava (1830-1875); ke třem bratrům přibyla i sestra Marie Joana (1835-
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1916), která se v květnu 1861 provdala za polského knížete a politika Jiřího Konstantina 
Czartoryského (1828-1912), poslance haličského sněmu a člena vídeňské říšské rady.   
V rodině Čermákových se dávala přednost hudebnímu, jazykovému a výtvarnému vzdělání. Jeden 
čas zde působil jako vychovatel Anton Heinrich Springer (1825-1891), publicista a pozdější 
významný historik umění. Jaroslav Čermák se nechal ovlivnit a studoval malířství na pražské 
Akademii u Christiana Rubena, později se usídlil v Paříži. V roce 1854 získal 1. Zlatou medaili na 
bruselském Salonu za obraz „Po bitvě na Bílé Hoře“. 
 

Oba bratři Jan i Josef se dali na dráhu medicínskou, jak velela rodinná tradice. I když Jan 
Nepomuk projevoval od malička značné vlohy umělecké – dobře maloval a kreslil, skládal básně a 
jako nadaný klavíristi i komponoval.  Josef se po pražských studiích věnoval psychiatrii. Byl 
primářem brněnského ústavu pro duševně choré a nakonec zastával ve Štýrském Hradci místo 
profesora psychiatrie. Pro úplnost je třeba poznamenat, že když otec rodiny Jan Konrád Čermák 
v šestačtyřiceti letech zemřel, ujala se správy domu a výchovy dětí jeho choť energická a 
cílevědomá Josefa Čermáková, rozená Veselá, která odvozovala svůj původ svého rodu od Žižků 
z Trocnova. Jejím otcem byl hospodářský rada hraběte Thuna, spoluzakladatel Společnosti 
vlasteneckých sběratelů umění, která byla založena 5. února 1796.  
 

Jan Nepomuk Čermák měl do jisté míry štěstí, že jeho otce znal ze studií Jan Evangelista Purkyně 
(1787-1869), který se rodině nabídl, že bude nápomocen tehdy patnáctiletému Janovi (po smrti 
doktora Jana Konráda), pokud se rozhodne studovat medicínu. Také slovo dodržel, byť jejich vztah 
učitele a žáka, dosáhl později jistých trhlin. Navíc zde byl původně společný zájem obou rodin – 
Jaroslav Čermák byl na cestě stát se úspěšným malířem a syn Purkyňův Karel konec konců také. 
Oběma se to nakonec podařilo.   
 

Jan Nepomuk studoval nejprve v Praze (jako šestnáctiletý filozofii), medicínu započal ve Vídni, 
později ve Vratislavi (u Purkyně), a po poměrně osudné epizodě v revolučním roce 1848 (byl 
dokonce uvězněn jako radikální student) dokončuje studia ve Würtzburgu. Již v roce 1858 byl 
jmenován profesorem fyziologie v Pešti, když ho předtím právě Purkyně zdvořile odmítl jako svého 
zástupce ve fyziologickém ústavu v Praze. Později přijímá místo profesora v Jeně (1865) a v roce 
1870 přechází do Lipska. Jan Nepomuk Čermák se i přes všechny výše uvedené peripetie 
nesmazatelně zapsal do historie medicíny.    
 

 
Na obrázcích výše lze pochopit princip laryngoskopického zrcátka, které doktor Čermák nejen 
vymyslel, ale i osobně vyzkoušel (použitím tzv. Garciova zrcátka), čímž se stal vlastně zakladatelem 
laryngoskopie a zadní rhinoskopie (umožňuje pohled na vyšetření hltanu a hrtanu). Tyto metody 
nejen praktikoval, ale také dokonale popsal. O tomto vydal v roce 1860 ve Vídni knihu, která byla 
přeložena i do angličtiny a do francouzštiny. Navíc kolegy lékaře informoval v prvních číslech právě 
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vznikajícího Časopisu lékařů českých. Málo je také známo, že profesor Čermák již ve své dizertaci 
popsal „interglobulární prostory v dentinu, dodnes nazývané Čermákovy lakuny“. Vysvětlení by 
bylo poměrně složité – dentin je zubní tkáň, z čehož lze usoudit, o co jde. Bohužel v odborné 
literatuře se občas objeví termín „Czermakovy lakuny“.  
V Lipsku vybudoval profesor Čermák fyziologický ústav (včetně posluchárny), podobně jako 
předtím v Praze. V posluchárně instaloval zařízení, jehož pomocí bylo možno přednášky doplňovat 
promítáním obrazů na plátno. Vše není dáno samo sebou. Hodně vědomostí získal doktor Čermák 
od svého učitele Jana Evangelisty Purkyně, navzdory jejich pozdějšímu odcizení, Čermákem ovšem 
nezaviněným. Po absolvování studia medicíny uskutečnil společně s kolegou profesorem Albertem 
von Köllikerem (1817-1905) studijní cestu po evropských univerzitách. Mimo jiné navštívili i 
vynikajícího fyziologa Claude Bernarda (1813-1878) či dalšího vynikajícího fyziologa té doby, 
profesora Theodora Schwanna (1810-1882). Dá se tedy říci, že start do medicínského života měl 
Jan Nepomuk Čermák dokonalý. A dokázal ho plně využít, byť mu Bůh na to vše vyměřil bohužel 
krátkou dobu.   

 
Profesor Jan Nepomuk Čermák odešel z tohoto světa poněkud předčasně. Věděl, že onemocněl 
úplavicí cukrovou (diabetes mellitus), což si sám diagnostikoval na dovolené v karlovarských 
lázních.  Ovšem s objevem inzulínu, který by mu nesporně pomohl, přišli jeho dva kanadští 
kolegové (Sir Frederick Grant Banting 1891-1941 a Charles Herbert Best 1899-1978) o necelých 
padesát let později (1921). Jan Nepomuk zemřel tři měsíce po svých 45 narozeninách, dne 16. září 
1873 v Lipsku. Na snímku jeho poněkud zanedbaný hrob na hřbitově Johannisfriedhof 
(Svatojánský hřbitov) v Lipsku.  
P. S. V těchto dnech probíhá v pražské Národní galerii úžasná výstava s názvem „Bonjour, Monsieur 
Gaugin“ s podtitulem „Čeští umělci v Bretani 18950-1950“. Mezi desítkami skvělých obrazů najdeme i 
obrazy Jaroslava Čermáka (1830-1875), bratra profesora MUDr. Jana Nepomuka Čermáka (1828-
1873). Jaroslavu Čermákovi, jako mnohým našim malířům, Bretaň také učarovala. A konec konců 
před jeho obrazy v Národní galerii si můžeme připomenout skvělou dynastii lékařů Čermákových.  
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Na zmíněné výstavě (viz výše) se těmito dvěma „bretaňskými“ obrazy prezentuje Václav Brožík 
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1. května 2019 
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými kolektivními členy, 

obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny občany z okolí 
Ondřejníku a příznivce na v pořadí již 

 
 

 
 

V  roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ondřejníku umístili základní kámen budoucí 
rozhledny. Od té doby probíhala legislativní jednání, získali jsme souhlas vlastníka pozemku se 

stavbou, nyní se zpracovává projekt s žádostí o dotaci. A jak bude rozhledna vypadat? Viz vpravo. 
Asi tak. 

 
Sraz na Skalce je dne 1. května 2019 okolo 12.00 hod. 

 
Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle svých možností. 

Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a čepovaného piva (vše zdarma), bude zajištěno na 
vrcholu - s podporou BRC a firmy Sectron. Zveme srdečně občany obcí pod Ondřejníkem, 
školní mládež i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy, sportovce, hasiče, členy Klubu českých 

turistů, klienty a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra a každého, kdo má rád přírodu 
a Beskydy. Scházíme se také k radosti z májových dnů. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Přijďte strávit první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, 
které nás obklopují. A také přátelskými debatami po cestě tam i zpět a na vrcholu. 
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CO TAKHLE OKAMUROVY SUŠENKY? 

 

 
V New Yorku začali vyrábět Trumpovy sušenky. 

Zákazníci je nechtějí jíst, ale ničit 
Zdařilý marketingový tah vymyslela spolumajitelka newyorské kavárny prodávající sladké pečivo Sarah 
Silvermanová. Začala péct sušenky s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dobroty jdou 
skvěle na odbyt, ale Newyorčané je nejedí, nýbrž ničí! I tak se totiž dá vyjádřit svůj názor na současnou 
politickou situaci. V jednom z nejlidnatějších měst světa si prostě o kontroverzním politikovi nemyslí nic 
hezkého. „Měsíc před otevřením pekárny mi prostě takhle myšlenka přelétla přes nos, tak jsem to raději 
progooglovala, protože mi to přišlo tak jednoduché. Zrovna totiž probíhaly volby. Jenže v den otevření 
k nám nikdo nepřicházel, a tak dal tatínek Trumpovy sušenky ven před obchod. A najednou bylo narváno,“ 
usmívá se spolumajitelka obchodu Silvermanová, která na to konto začala vyrábět sušenky i s jinými 
obličeji, jako je například Hillary Clintonová. Sušenky s Trumpovým obličejem se ale staly hitem a jsou 
nejprodávanější. Jenže Sarah by nenapadlo, že by je nikdo nejedl! 

Hromadné ničení  

„Pár lidí nám poslalo videa, jak sušenku ničí, zahazují, dupou na ni nebo ji jedí jako nějaká monstra. 
Nemyslím si, že si uvědomují, kolik je zatím práce, ale když je kupují, tak mi to vlastně nevadí,“ svěřila se 
Reuters mladá žena. Vyrobit 40 sušenek ale trvá celé dva dny. Aby sušenka vůbec vznikla, pracují na ní tři 
pekaři. 

Názory kolemjdoucích: „Rozbít, rozbít, rozbít! Co jiného s ní udělat?“ rozčiluje se Zuri Carr. „Na jednu 
stranu bych ji snědla, ale na druhou… zničila bych ji. Vypadá odporně, nebo takhle, je na ní odporný 
obličej,“ říká další kolemjdoucí Alberto Deleon. 
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
Z počátků sociální demokracie… 

 
 

PETROUŠKOVY PŘÍHODY (1001) 
 

Jakoby se to stalo dneska. On to jistý autor zařadil mezi židovské vtipy. Má to 
ovšem s typickým židovským humorem pramálo společného. Chtělo by se zvolat, že 
následující příběh má původ vyloženě český. Konec konců, posuďte sami:  
 
Vůz vezoucí mladý pár, opilý láskou a štěstím, že bude následující den oddán, se srazí s 
náklaďákem a snoubenci tragicky zahynou. Hned při vstupu na nebesa uplatňují svoji hořkou 
stížnost na osud a hledají možnost být oddáni alespoň na nebesích. 
 
Neslýcháno, ozývá se odevšad. Avšak Nejvyšší je slitovný a zalitoval onoho unáhleného nápadu s 
náklaďákem. Slíbil tedy nápravu. Věděl, že to nebude snadné, a tak stanovil páru zkušební dobu 
pěti let, a budou-li chtít být pak stále ještě oddáni, ať za ním přijdou. Tak se také stalo. Nicméně 
Nejvyšší zcela nečekaně a bez vysvětlování prodloužil lhůtu o dalších pět let. Když však poté přišli, 
že chtějí být oddáni, byla vystrojena velká veselice a jejich přání bylo splněno. 
 
Jenže - věčnost je věčnost. Začalo to mezi nimi skřípat a nebeskému sňatku to vůbec nedělalo 
dobrou pověst. Tak nebylo divu, že jednoho dne předstoupili před Nejvyššího s žádostí o rozvod. 
Ten se však zachmuřil. Zamračil se tak, že to začalo vypadat zase na potopu. 
 
Hlas hromu jim pak vyjevil hnutí mysli Nejvyššího: 
 
„Rozvod? Šílenství! Když jste chtěli být oddáni, čekal jsem deset let, než se tu objeví nějaký 
duchovní! Máte vůbec představu, jak dlouho budeme čekat na právníka?“ 
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 SMĚJEME SE:  

 

 
 

Dnes má svátek RŮŽENA. Zítra, ve čtvrtek RÚT, MATYLDA. V pátek IDA, 
v sobotu ELENA, ELLA, HERBERT, v neděli VLASTIMIL, VLASTIMILA, 
v pondělí EDUARD, v úterý JOSEF, JOSEFÍNA a ve středu SVĚTLANA. 

Nezapomeňte jim blahopřát. 
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