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PRANOSTIKY 

Březen 

V březnu, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.  

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a vínem naplní. 

Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích. 

 

 

Název měsíce březen byl pravděpodobně míněn jako označení stavu přírody, doby, kdy kvetou břízy. Čím který 
národ žil severněji tím měl „březen“ později. Náš kalendářový březen již květ břízy nebere v úvahu, je posunut 
dopředu. Dodejme ale, že někteří jazykovědci spojují původ slova březen s pojmem „březí“, oplodněný, v jisté 
analogii k názvu měsíce října.V starém římském kalendáři, který podle pověsti zavedl již Romulus, zahajoval měsíc 
březen noví rok. I Slované slavili noví rok v březnu, při jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné jaro spolu s jarní 
rovnodenností symbolicky znamenalo nový život. Březen je také měsícem počátku polních prací a jarního úklidu v 
sadech, na vinicích a zahrádkách. 



 

Duben 

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy,slunečnost, a protož tak stále 
proměnitelné povětří, že se sotva v celém roků takové nalézá. 

Dubnový sníh rodí trávu. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok předpovídá. 

Na rozdíl od března se kalendářní duben již částečně kryje s přírodním kvetou duby. Karel Čapek k tomuto měsíci 
poznamenává: Duben to je ten praví a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do háje milenci se svým 
velebením máje; v máji stromy a květiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí...Dubnové počasí nemůže být jiné než 
aprílové. Je následkem typických jarních vpádů chladného vzduchu. Toto se vyznačuje obvykle náhlým 
ochlazením, nárazovým větrem, velkou průzračnost vzduchu, ale i rychlými změnami mohutné kupovité oblačnosti, 
takže se střídají jednotlivé přeháňky deště, sněhu nebo krupek s kratšími či delšími obdobími vyjasnění s již 
intenzivním slunečním svitem. Nestálé dubnové počasí souvisí s tím, že duben je měsícem s nejnižším průměrným 
tlakem vzduchu s celého roku.  

(Zpracoval Michal Erben) 

P O Z V Á N K A 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa,z.s. zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude 
konat ve středu 16. března 2016 od 13,30 hod. v restauraci Skleník na Slovance v Č. Lípě. 

Program: 1)Zahájení 

               2)Zprávy o činnosti a hospodaření 

               3)Aktivity na nejbližší období 

               4)Různé 

               5) Diskuse 

               6) Usnesení, závěr 

                                                       MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

U příležitosti  Mezinárodního dne žen  pořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní 
organizace tělesně postižených Česká Lípa setkání, dne 16. března 2016 od 14,30 hod. v restauraci 
Skleník na Slovance v České Lípě na které Vás srdečně zveme. Hudební doprovod V. Měkota. 
Občerstvení, kytička a malý dárek . Příspěvek 50,- Kč. Zájemci  se mohou přihlásit do 12.3.2016 u 
E.Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859) 

 



 

 

PŘIPRAVUJEME 

 
„ 1. MASOPUSTNÍ PLES nejen pro zdravotně postižené“, který uspořádáme 19. března 2016 od 18, 30 

v Konferenčním sále v Babylonu v Liberci pod záštitou radního KÚ LK Mgr. Petra Tulpy.  Jako host vystoupí 

Petr Vondráček-herec, klavírista, moderátor, „Vymazáno z archivu“-rocková kapela, „Vokál band“ –rock-pop 

revival, mažoretky, programem bude provázet moderátor a kouzelník Karel Marcolli.  Slosovatelné vstupenky, 

jednotné vstupné 150,- Kč.  Dopravu účastníků v rámci Libereckého kraje zajišťujeme zdarma.  Máme ještě volná 

místa v autobuse, který bude svážet zájemce z Českolipska.  Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou-

723594459, Z. Zahrádkovou(606161859) 

 
*Od února probíhá každé úterý od 15.00 hod. výuka znakového jazyka pro začátečníky(Komunitní centrum) 

* Arteterapie- pravidelné setkávání při tvořivé práci v rámci arteterapie. Scházíme se 1x za 14  dní od 13.00 

v Komunitním centru.- termíny setkání: 15.3.,29.3.,12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,7.6.,21.6. 2016 

* Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách- zprostředkovalo Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. Kurz se bude konat v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa v následujících termínech: 

11.-12. 3.; 1.- 2. 4. ; 15. -16. 4.; 29. – 30. 4.; 13. – 14. 5.; 27. -28.5.; 17. – 18. 6. 2016 

*21. – 24. března 2016 „JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ“ 

v Komunitním centru(výrobky na výstavu přijímáme 17. a 18. 3.2016 nebo podle domluvy). Součástí výstavy je 

soutěž „O nejkrásnější velikonoční motiv“. Výstava bude otevřena- pondělí-10.00-16,30; úterý, středa-9.00-16,30, 

čtvrtek 9.00 -12. 00 

*3.  června 2016- „12. ročník Dne dětí se zdravotním postižením“-pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého 

kraje a členky Rady LK- Mgr. Lenky Kadlecové. Akce se koná v rekreačním středisku TERMIT v Doksech 

*2. -3. července 2016-„15. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ“-

pod záštitou členů Rady LK- Aleny Losové, dipl. um., a Mgr. Petra Tulpy.  Akce se koná v rekreačním areálu 

Poslův mlýn v Doksech. Na 3. 7. dopoledne je připraven kulturní program, ve kterém se budou prezentovat 

neziskové organizace a spolky z Doks. 

*Připraven je i kurz „Základy práce s PC“  a  Cyklus přednášek o jednotlivých druzích zdravotního postižení. 

* Zájemci o zahraniční dovolenou v Itálii a Chorvatsku se mohou o termínech a podrobnostech informovat u E. 

Zemanové(723594459). 

(Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou v r. 2016 podpořeny Libereckým 

krajem) 

 

JAK TO DĚLAJÍ JINDE 

 

Zkvalitňují život postiženým, pořádají i známý festival 

Semily - Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech zajišťuje volnočasové aktivity a 

poskytuje prostor pro to, aby se tito lidé setkávali. 



 
Zkvalitňují život postiženým, pořádají i známý festivalAutor: Věra Nutilová 

Společnost má snahu podporovat práva lidí a dětí se zdravotním postižením. „Poskytujeme doplňkové služby. Je 
nesmírně důležité, aby se rodiče a přátelé postižených potkali, sdělovali si zkušenosti a trávili společně volný čas," 
připomněla předsedkyně Jaroslava Boudná. 

„Podkrkonošská společnost byla založena před 23 lety. Sdružuje rodiny se zdravotně postiženými dětmi a 
odborníky v oblasti péče o děti s handicapem. Snaží se obhajovat jejich zájmy, prosazovat odpovídající péči 
v regionu, podporovat myšlenku integrace. Postupem let bohaté činnosti převládly v celoročním programu akce 
spolkového charakteru sportovní, kulturní i vzdělávací a rekondiční pobyty víkendové i týdenní, jak pro děti, tak pro 
celé rodiny," uvedla Boudná. 

Členskou základnu tvoří 70 rodin, dalších asi čtyřiceti členů je z řad přátel a pracovníků v zařízení sociálních 
služeb, psychologové, pečovatelé. Během roku intenzivně komunikují s rodiči a zařízeními. Vznikají náměty na 
zajímavé akce. „Tou největší akcí, kterou organizujeme, je čtyřdenní festival Patříme k sobě, což je setkání 
zdravotně postižených lidí, kteří k nám přijíždějí s rozmanitým kulturním programem. Myslím, že tento festival 
město Semily výrazně zviditelnil," uvedla dětská psycholožka Věra Picková. 

„Pořádáme prezentační akci Tak to umíme my, což je pohled do činnosti zdravotně postižených dětí a dospělých. 
Umějí a předvádějí například plést košíky, malovat na textil, tkát na kolíkovém stavu, vyrábějí knižní záložky, 
zápichy ke květinám," upřesnila Jaroslava Boudná. 

I v letošním roce proběhnou pro hendikepované taneční čaje, výstava a festival Patříme k sobě. Z Podkrkonošské 
společnosti zdravotně postižení navštíví město pohádky v Jičíně, na Semilský pecen připravují soutěže pro děti Na 
farmě nebo tradiční výlet za divadlem. „Připraveny jsou tři sportovní akce, například Krakonošův trojboj, turnaj 
v přehazované a soutěž v bowlingu. Naším cílem je šířit myšlenku integrace, zajistit pro zdravotně postižené 
zajímavá setkání, vzájemnou komunikaci, které zkvalitňují jejich život," dodala Věra Picková. 

Věra Nutilová 
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/kultura_region/zkvalitnuji-zivot-postizenym-poradaji-i-znamy-festival-
20160216.html 

 

ZPRÁVY Z NRZP ČR 

Vážení přátelé, 

 
 
ve čtvrtek 18. února 2016 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Mimo jiné, 
výbor také projednával novelu o sociálních službách, která zahrnuje zvýšení příspěvku na péči od 1. 8. 2016 o 10 
%. Na podnět Svazu paraplegiků připravila NRZP ČR pozměňovací návrh, který by umožnil posuzování míry 
závislosti, to je stupně příspěvku na péči již v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Smyslem je, aby 
člověk po vážném zdravotním problému, kdy je zřejmé, že po vyléčení bude potřebovat pomoc druhé osoby, měl 



po návratu domů finanční prostředky na nákup péče. Tento náš návrh si osvojil pan poslanec Vít Kaňkovský a 
pozměňovací návrh podal.  

 
 
MPSV ČR dalo k tomuto návrhu zásadně negativní stanovisko s tím, že přijetí této změny by způsobilo zásadní 
systémové problémy v posuzování míry závislosti. MPSV ČR však neuvedlo konkrétní problémy. Výbor pro 
sociální politiku po diskusi schválil pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Kaňkovský, a to poměrem 
hlasů 13:4. Je to dobrý začátek k tomu, abychom tento návrh prosadili i v dalším legislativním procesu, a to 
především ve druhém čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně a dále v Senátu. 

S panem poslancem Kaňkovským jsme se již domluvili, že budeme jednat s MPSV ČR, aby nám pomohlo odstranit 
případné legislativní nedodělky, ale že na tomto návrhu budeme trvat. Současná situace, kdy lidé, například po 
třech měsících pobytu v nemocnici, se navrací domů a potřebují pomoc a čekají více jak půl roku na přiznání 
příspěvku na péči, je neúnosná. Tito lidé si vlastně nemohou ani zajistit sociální služby od registrovaných 
poskytovatelů sociálních služeb, protože nikdo neposoudil jejich míru závislosti. O sociální služby může žádat 
pouze osoba, u které byla stanovena míra závislosti. 

 MPSV ČR opětovně tvrdilo, že připravuje opatření na zrychlení správního řízení ve věci příspěvku na péči, a že do 
připravované velké novely zákona o sociálních službách připravuje systémové změny i v této oblasti. Většina 
poslanců již neuvěřila tomuto tvrzení. MPSV ČR se tímto tvrzením brání jakýmkoliv pozměňovacím návrhům, ale 
čas ubíhá a nic se neděje. O dalším průběhu jednání v této věci Vás budeme nadále informovat.  
 
Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása-předseda NRZP ČR 

CENA MOSTY 
13. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky MOSTY 2015.  
Udílení cen se uskuteční ve čtvrtek 24. března 2016 od 15 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých 
Budějovicích. Patronkou ceny je Livia Klausová. Záštitu nad 13. ročníkem převzali hejtman Jihočeského kraje Mgr. 
Jiří Zimola a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda. Pozvánka je platná pouze po písemném 
potvrzení účasti. Účast každé osoby potvrďte do 17. 3. 2016 na emailové adrese m.dvorak@nrzp.cz.  
 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky již 13 let oceňuje osobnosti a subjekty, které 
významným způsobem přispívají ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením a seniorů. Za tímto 
účelem vyhlašujeme a udílíme ceny MOSTY, které budou letos slavnostně předány v Českých Budějovicích. 
Partnery letošního ceremoniálu budou Jihočeský kraj a město České Budějovice. Předáváním cen bude provázet 
moderátor Aleš Cibulka. Cílem akce je podpora vzniku nových zajímavých projektů zaměřených na zlepšení 
postavení osob se zdravotním postižením a větší mediální prezentace problematiky zdravotního postižení. Do 13. 
ročníku se sešlo celkem 84 návrhů na ocenění. Ta budou letos rozdána ve čtyřech kategoriích. 
 
 

NOMINOVANÍ NA CENU JSOU: 
I. kategorie – instituce veřejné správy 
• Královéhradecký kraj a město Hradec Králové 
• Moravskoslezský kraj 
• Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži 
při Národním památkovém ústavu 
• Obec Břehy u Přelouče 
• Obec Milín 
II. kategorie – nestátní subjekt 
• 1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s. 
• Bílá holubice, z. s. 
• Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. 
• Občanské sdružení Političtí vězni.cz 
• Tichý svět, o. p. s. 
III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním 
postižením 
• Otmar Cvrkal 
• Ing. Zdeněk Holub, CSc. 
• Vojtěch Vašíček 
• Jindřich Zemánek 



IV. kategorie – zvláštní cena 
• Dita Abrahamová 
• JUDr. Jan Hutař 
• Bc. Jaromír Kolařík a Jana Koběrská, strážníci prevence 
kriminality Městské policie Ostrava 
• Mgr. Adam Vondráček 
• Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

RADY NAŠICH BABIČEK 

 

Zázračné »meducíny«… 

Pokud máte doma staré kalendáře, ty klasické, mající desítky stran, u každého měsíce spoustu rad co, jak 
a kdy dělat, pak vězte, že v nich lze najít dosti moudra. Babičky i jejich maminky z nich s láskou čerpaly 
leccos, ale vždy s rozvahou a příslovečnou opatrností. Prostě – podle vlastních zkušeností. Některé rady 
totiž byly »všelijaké«. Přesto některé meducíny (jak říkaly babičky) měly a mají leccos do sebe… 
Bábinky nevěřily kdejakému léčiteli, tak jako je tomu mnohdy dnes. Nabízejí zaručené recepty na léčení kde čeho, 
od rýmy po rakovinu. A žel nacházejí stále hodně (ne-li více) lidí ochotných je nejen poslouchat, ale i jim dobře 
zaplatit… Babky kořenářky však byly ctěny a váženy. 
Několik dobrých zkušeností nabízíme. Při vysedávání u počítače a televize nám občas ztuhne šíje, což se 
projevuje i bolestmi hlavy. Řešení? Pečlivě zahřátá bavlněná plena pokapaná francovkou a překrytá teplým 
ručníkem by po 15 minutách měla ztuhlost odstranit. Máte pravdu, tato rada nemá nic společného s počítači a 
televizí, však také pochází z konce 19. století. 
Zápach z úst spolehlivě odstraní pravidelné čištění zubů, ale babičky v první polovině minulého století neměly 
k dispozici drahé zubní pasty a zubní kartáčky také kvalitou neoplývaly. Proto používaly k výplachu úst odvar z listů 
šalvěje (čerstvé i sušené – dobré na záněty!), žvýkaly listy čerstvé petržele či máty. Vonný dech pak prý budete mít 
i po požití česneku. Ten mám rád; každý druhý den ráno při snídani pokrájím dva stroužky na plátky rajčete, 
zakapu olivovým olejem, požvýkám lístky v květináči pěstované máty… A je mi lépe. Ale vonného dechu nemám. 
To ten česnek! 
Na průdušky jsou prý dobré smrkové výhonky. Praví se v Kalendáři pro venkov z roku z roku 1933. Potřebujete 
k tomu 350 g smrkových výhonků (sbírejte je jen do poloviny května), spařte 1000 ml převařené vody a nechte 
zhruba 48 hodin louhovat. Přeceďte, přidejte zhruba 1000 g cukru, zvolna uveďte do varu a vařte tak dlouho až 
roztok zhnědne a zhoustne. Přelijte horké do sklenic, uzavřete, otočte víčkem dolů a nechte vychladnout. O 
dávkování nikde ani řádek, vsadil bych na jednu polévkovou lžíci třikrát denně, což bývá u takovýchto lektvarů 
obvyklé. 
V jarním čase babičky (a kalendáře) doporučovaly jako prevenci na průdušky jíst pět dní po sobě třikrát denně 
lžičku jemně strouhaného křenu smíchaného s medem. Moje babička míchala dvě lžíce křenu se lžičkou medu 
a nutila nás (děti) tuto směs jíst. To byla síla! Ale dnes mám radost z okamžitého pročištění nosu, lépe se mi 
odkašlává a dýchám jako zamlada. 
Babičky věděly jak na nás! To platí i o cibulovém sirupu proti kašli. Stačilo nakrájet na tenké plátky tři čtyři větší 
oloupané cibule, naskládat je do sklenice a jednotlivé vrstvy prosypat cukrem. V uzavřené sklenici za několik hodin 
pustí cibule šťávu. Tu slijte do skleničky a podávejte několikrát denně po lžičce kašlajícímu. Funguje to. 

Jako prevenci proti nachlazení je prý dobré jíst syrovou cibuli, denně nejméně jednu polévkovou lžíci jemně 
usekané cibule. To se nedá vydržet. Zkusil jsem to dvakrát a tím moje »prevence« skončila. Na rýmu, která mne 
v posledních třech týdnech dost trápila, používaly babičky tampony plátna namočené v čerstvé cibulové šťávě. 
Zasunout do nosu… Pálí to, ale také účinkuje. Je to lepší než drahé nosní kapky. Ale kdo to má vydržet… Pokud 
trpíte na opary rtu, potom vězte, že se jich (prý) rychle zbavíte, když na ně budete přikládat plátek čerstvě 
rozkrojené cibule. Jiným tradičním babským receptem je léčení drobných zánětů a hnisajících ran. Přiložte na ně 
obvaz s jemně nastrouhanou cibulí. Poslední dvě rady jsem naštěstí nemusel zkoušet. Ale když babičky tvrdí, že to 
funguje… 
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Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420 Poděbrady– 22. března 1471 Praha) byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou 

až do smrti roku 1471 český král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského 

stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové z cizích dynastií. 

Mládí 
Jiří pocházel z šlechtického rodu pánů z Kunštátu, z jeho poděbradské linie. Tuto linii založil Jiřího praděd Boček I. z 

Kunštátu († 1373), který se jako první označoval coby z Kunštátu a Poděbrad. Jiřího otcem byl Viktorín z Poděbrad. O místě 

narození Jiříka se vedou spory, zdali se jednalo o Poděbrady či Bouzov, kde jeho rodiče sídlili, či Hořovice, kam se rodiče Jiřího 

uchýlili před bouřemi husitských válek. Jsou to však jenom spekulace nepodložené zdroji, stejně tak se jako možná místa 

narození tradují Litice (hrad) nebo Kunštát a další. 

Pozdější král stranil neradikálním kališníkům. Roku 1434 se pravděpodobně jako čtrnáctiletý zúčastnil bitvy u Lipan na straně 

umírněných kališníků a katolíků. 

Jiří z Poděbrad byl původně hejtmanem mladoboleslavského kraje. Už v této době se sblížil s představitelem panského 

stavu Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna, po jehož smrti převzal vedení celého panského seskupení. Zaujal vůdčí postavení v 

kališnickém táboře. Mezitím se znovu aktivovala katolická opozice, Jiří vytušil nebezpečí a v roce 1448přepadl Prahu a zmocnil 

se jí. 

V roce 1452 v duchu programu namířeného proti radikálním kališníkům dobyl Jiří Tábor, čímž zlikvidoval tábority jako politickou 

a náboženskou skupinu. Prohlásil se za správce království a pokoušel se o obnovu českého království, rozvráceného husitskou 

revolucí. Největší překážkou byla tzv. Strakonická jednota (sdružení katolického panstva). 

Zemský správce 
Za této situace bylo pro Jiřího z Poděbrad nejlepším řešením uznání nezletilého Ladislava Pohrobka českým králem. Od císaře 

získal díky výborné diplomacii a ochotě ke kompromisu uznání svého titulu zemského správce. Ve Vídni se setkal s Ladislavem 

Pohrobkem a dohodl se s ním na podmínkách jeho přijetí za krále. Ladislav Pohrobek byl tedy 28. října 1453 korunován českým 

králem, byl však nezletilý, proto si Jiří udržel výkonnou moc a nadále se snažil udržovat rovnováhu mezi kališnickým a 

katolickým panstvem a částečně restaurovat královský majetek. 

Proti svým odpůrcům neváhal použít hrubé síly, ať už se jednalo o saská knížata v severozápadních Čechách, nebo o 

radikálního husitu Jana Koldu ze Žampachu, své mocnější odpůrce (Rožmberky a Šternberky) uspokojoval Jiří z Poděbrad 

udělováním významných úřadů, čímž je zároveň odsouval do politického pozadí. Roku1457 zemřel Pohrobek na leukémii a s 

jeho úmrtím vyvstal problém volby nového českého krále. Zpočátku se zdálo, že jím bude zvolen některý z příslušníků 

panovnických dynastií (kupř. císař Fridrich III. Habsburský, polský král Kazimír IV. Jagellonský nebo saský vévoda Vilém III. 

Saský), 2. března 1458 byl ale českým sněmem zvolen na Staroměstské radnici Jiří z Poděbrad. 

 

Diplomat 

Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že si česká kališnická šlechta přála zachovat dosud platné výdobytky 
husitské revoluce, to znamená především přijímání pod obojí. Proto musela do svého čela postavit „husitského krále“ (toto 
označení je nutno chápat jako král umírněných husitů). Za pomoci úplatků a slibů (např. Janovi II. z Rožmberka), ale také 
výhrůžek a nátlaku však dosáhl toho, že mu své hlasy dalo také české katolické panstvo. Jiříkova zvolení se ale nezúčastnili 
zástupci vedlejších (katolických) zemí Koruny české. Nezískal podporu ani od moravských katolíků. Nový král svědomitě 
dodržoval basilejská kompaktáta. Zároveň se snažil o poklidné soužití většiny kališnického obyvatelstva s katolickou menšinou. 
Nábožensky snášenlivý byl i v osobním životě. Obě jeho manželky, Kunhuta ze Šternberka i Johana z Rožmitálu, pocházely z 
katolických rodů. 
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V předvečer své korunovace se tajně zavázal papežským legátům zachovat poslušnost papeži a pronásledovat kacíře. Zatímco 

římská kurie si tuto přísahu vykládala jako Jiříkovo odvrácení se od kalicha, Jiřík sám závazek neinterpretoval jako slib 

pronásledování kališníků, které považoval za součást římské církve, ale členů vznikající Jednoty bratrské, proti které skutečně 

razantně zasáhl. Své přijetí za krále mimo Čechy si byl nucen zajistit uspořádáním vojenské výpravy. Vpádem do Rakous pak 

přinutil Albrechta VI. Habsburského vzdát se nároků na Moravu. Země Slezsko a obě Lužice Jiřího z Poděbrad uznaly až v 

druhé polovině roku 1459, resp. začátkem roku 1460. 

Jiří si díky své skvělé diplomatické obratnosti získal přízeň císaře Fridricha III., který mu roku 1459 v Brně udělil v léno české 

země a pravděpodobně mu také potvrdil kurfiřtskou hodnost a výsady českého království. V následujících letech král císaři 

několikrát pomohl jak v Rakousích, tak v říši. To ovšem znamenalo konec jeho přátelství s Matyášem Korvínem, kterému 

pomohl na uherský trůn (jeho volbu však Fridrich III. neuznal, neboť si sám činil nároky na uherskou korunu po svém synovci 

Ladislavu Pohrobkovi) a provdal za něj svoji dceru Kateřinu (Kunhutu). 

Husitský král 
Jiří se stal úspěšným panovníkem, který vzbuzoval respekt u mnohých doma i za hranicemi království. Od začátku své vlády se 

však musel vyrovnávat s obtížným mezinárodně politickým postavením – výraznou většinou učené Evropy i domácími odpůrci 

(především z vedlejších zemí Koruny české a z německých měst Moravy) byl považován za husitského kacíře a povýšence 

nízkého původu (dokonce prý nemanželského), který se zmocnil panovnického trůnu neprávem. 

Norimberská kronika(1493): Král Jiří 

Situace se dále zhoršila poté, co papež Pius II. začal na Jiřího naléhat, aby zakročil proti kacířským husitům. Král ho 
prostřednictvím zvláštního poselstva, vedeného Zdeňkem Kostkou z Postupic, žádal v březnu roku 1462 o 
potvrzení basilejských kompaktát (tj. především o zlegalizování kalicha (přijímání podobojí) a jmenování Jana 

Rokycany pražským arcibiskupem. Pius II. obé odmítl s odůvodněním, že kalich byl povolen jen první generaci husitů a s 
kompaktáty nikdy římská kurie oficiálně nesouhlasila. I když to ještě nebylo přímo řečeno, bylo jasné, že kališníci – s králem v 
čele – se tímto stávají kacíři. 

 

 

 

 

Pokus o sjednocení Evropy 
Související informace naleznete také v článku Mírové poselstvo Jiřího z Poděbrad. 

Jiří už dlouho předvídal, že dojde ke střetu s papežem (o neúspěšných jednáních v Římě byl navíc průběžně informován) a 

rozhodl se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci. Jeho vynikající poradce, humanista Antonio 

Marini zGrenoblu inspiroval krále již během května roku 1462 k vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace („Smlouva o 

nastolení míru v celém křesťanstvu“) křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu 

národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem („obecným 

konsistoriem“); Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, „nejzarputilejším nepřátelům jména křesťanů“ a vyhnat je z 

bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie…), po 

jednom hlasu, přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie. Naopak o papeži návrh takřka nehovořil a přiznával mu jen malé 

pravomoce. A v tom byl kámen úrazu. 

Novorenesanční pomník krále Jiřího z PoděbradBohuslava Schnircha na náměstí v Poděbradech 

Marini byl neprodleně vyslán k tajné misi po evropských dvorech – během následujících 2 let opakovaně 
navštívil Serenissimu (Benátskou republiku), Francouzské království, Burgundské 
vévodství, Polské a Uherskékrálovství, Braniborské markrabství a Saské kurfiřtství. Pouze u německých knížat, polského a 
francouzského krále našel plán příznivý ohlas. Benátčané odmítli dělat něco bez papeže; Korvín byl přímo uplacen papežskými 
subsidiemi; Burgundsko tíhlo k nepřátelství s Francií a zaujalo k věci chladný postoj. Ani tajné poselstvo (vedl jejAlbrecht Kostka 
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z Postupic spolu s Marinim), určené zvlášť pro Francii (květen 1464), nedokázalo překonat mistrovské intriky a tlak kuriální 
diplomacie. Ludvík XI. souhlasil pouze s dvoustrannou smlouvou o přátelství. 

Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého „společenství národů“ (obdoby 

dnešní OSN či EU) nakonec nenašla pochopení. Jiříkovo úsilí mohlo jen stěží uspět v podobě, v níž byla ignorována právě 

papežská moc. 

 

 

 

„Z Čech až na konec světa“ 
I přes krach myšlenky Všeobecné mírové organizace se král nevzdal svých snah o odvrácení hrozící diplomatické a 

hospodářské izolace království („českého vředu na těle křesťanstva“ – z hlediska papežské kurie). Aby čelil špatné pověsti 

Čechů v zahraničí, rozhodl se vyslat na cestu po Evropě další výpravu: tentokrát veřejně, s patřičnou slávou a nemalým 

finančním zabezpečením. Oficiálně však neměla žádný zvláštní úkol ani charakter státního poselstva, nýbrž rytířské cesty 

králova švagra Jaroslava Lva z Rožmitálu (proto také průvodní glejt nevydal výpravě král, ale královna Johana: „…aby její pan 

bratr poznaje s mnoha stran lidské obyčeje a mravy, mohl lépe zaříditi svůj život a nabýti osvědčených zkušeností 

rytířských…“). Vybraným rytířským chováním (cesty se účastnili i známí bojovníci Jan Žehrovský z Kolovrat a Burian ze 

Švamberka), smíšeným národnostním (Češi a Němci) i konfesním (kališníci i katolíci) původem a nákladnými dary pro 

panovníky měla výprava v zahraničí příznivě zapůsobit. (V pozadí byla samozřejmě stále myšlenka širší 

spolupráce evropských vladařů.) 

26. listopadu 1465 vyrazilo 40členné poselstvo s 52 koňmi a 1 zásobovacím vozem z Prahy. 

Cestu popsal ve svém deníku Václav Šašek z Bířkova. Tato práce inspirovala českého romanopisce Aloise Jiráska k napsání 

díla Z Čech až na konec světa. 

Války s Uhrami a smrt 

Král Jiří Poděbradský nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova 
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Deska na místě bývalého Králova dvora, kde Jiří z Poděbrad 17 let pobýval a kde také zemřel 

 
 

Dále se prohlubující nepřátelství mezi králem a papežstvím povzbudilo k odporu nespokojené české katolické panstvo a města. 

Již roku 1463 vyhlásila válku proti králi Vratislav. Pius II. roku 1464 povolal Jiřího z Poděbrad před církevní soud, znovu tak 

učinil papež Pavel II. v roce následujícím, kdy se proti Jiřímu také zformovala Jednota zelenohorská, vedená Jiříkovým bývalým 

švagrem Zdeňkem ze Šternberka. Roku 1466 uvrhl papež krále jako kacíře do klatby a vyhlásil proti němukřížovou výpravu. 

Formálně byl zbaven majetku i trůnu.  [1] Této příležitosti využil ctižádostivý uherský král Matyáš Korvín, bývalý Jiříkův zeť, 

a postavil se do jejího čela. Jeho zprvu úspěšný útok byl však odražen nedaleko Vilémova ve východních Čechách. Zajatý 

Matyáš ustoupil a slíbil, že od dalšího boje upustí. Po svém propuštění se však nechal katolickou šlechtou zvolit 

roku 1469 v Olomouci za českého krále. Matyášova volba byla uznána nejen moravskými pány, ale i zástupci vedlejšíchzemí 

Koruny české. Jiříkovi tak zůstala vláda pouze nad kališnickou částí Čech. 

Jiří z Poděbrad za této situace pochopil, že se mu stěží podaří vytvořit vlastní dynastii a udržet královskou korunu pro rod 

Poděbradů, a nabídl ji proto polským Jagelloncům, kteří o ni měli podmíněný zájem. Krátce nato, 22. března 1471, nečekaně 

zemřel. Pohřben byl v královské hrobce v chrámu sv. Víta. 

„ …člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, 

nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný “ 
— Pius II. [2] 

 

Antropologické průzkumy pozůstatků Jiřího z Poděbrad prováděl Emanuel Vlček a dle očekávání zjistil, že král trpěl 

velkouvodnatelností a obezitou, způsobenou patrně poruchou látkové výměny. Jeho portréty proto pocházejí vesměs z doby 

před jeho třicetinami. Měl velký žlučový kámen a změny na játrech, měřil kolem 165 centimetrů a v mládí utrpěl zranění obličeje 

a zlomeniny obou lýtkových kostí, jež mu však dobře srostly. Vyšetřením královy lebky zjistil Jiří Ramba, že výrazné oploštění a 

zmenšení levé poloviny obličeje jde na vrub růstovému zpomalení v dětství, nejspíše po tupém plošném nárazu - úderu na čelo 

i na levou tvář. Kromě vpáčené části levé čelní kosti (20x25 mm) lze soudit, že se vytvořil mohutný otok s rozsáhlým výronem 

krve do měkkých tkání tváře. Při hojení došlo ke ztuhnutí - jizvě původně zhmožděné okostice s redukcí většího počtu drobných 

cév vyživujících kost. V dalším průběhu vývoje se pak zpomalilo průběžné přirůstání horní čelisti a lícní kosti co do objemu. Na 

bradě a přední ploše dolní čelisti vlevo je kostní zesílení tvaru cibulové slupky, oproti okolí ostře ohraničené s nepravidelnými 

okraji. Toto zjištění svědčí pro osifikaci poměrně rozsáhlého krevního výronu pod okosticí dolní čelisti. 

Rodina 
Jiří z Poděbrad byl dvakrát ženat: poprvé s Kunhutou ze Šternberka, která zemřela roku 1449 a s níž měl sedm dětí, a podruhé 

s Johanou z Rožmitálu. Třem svým synům udělil münsterberské knížectví. Jejich potomci tam založili vlastní dynastii. 

Syn Hynek z Poděbrad je známý jako básník, vnuk Bartoloměj z Minstrberka byl významným diplomatem. 

S Kunhutou ze Šternberka (1425–1449) se Jiří oženil v roce 1441. Jejich dětmi byli: 

 Boček z Poděbrad (1442–1496) 

 Viktorín z Poděbrad (1443–1492) 
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∞ 1463 Markéta z Pirkštejna ∞ 1474 Žofie Těšínská ∞ 1480 Markéta z Montferratu 

 Barbora (1446–1474) 

∞ Jindřich z Lipé († 1469) ∞ Jan Křinecký z Ronova 

 Jindřich starší z Minsterberka (1448–1498) 

∞ 1467 Uršula Braniborská (1450–1508), dcera markraběte Albrechta III. 

 Kateřina z Poděbrad (1449–1464), uherská královna 

∞ 1461 Matyáš Korvín 

 Zdenka/Sidonie Česká (1449–1510), saská vévodkyně 

∞ 1464 Albrecht III. Saský 

Po smrti Kunhuty se Jiří v roce 1450 oženil s Johanou z Rožmitálu (1430?–1475). Spolu pak měli zřejmě pět dětí. 

 Hynek z Poděbrad (1452–1492) 

∞ 1471 Kateřina (1453 – po 1509), dcera Viléma III. Saského 

 Bedřich (1453-1458) 

 Anežka 

 Ludmila (1456-1503) 

∞ Fridrich I. Lehnický († 1488). 

Jiří z Poděbrad měl dvě sestry - Markétu ze Žeberka (manžel Bohuslav ze Žeberka a Plané) a Alžbětu z Dubé (manžel Jindřich 

z Dubé a Lipé). 

(Zpracovala Lenka Hrušková) 
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Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíců února oslavili 

a v průběhu března - dubna  2016 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání 

putuje k pp. J. Vránkovi, R. Červinkové, M. Starému, I. Viktorové, M. Bouškové, J. Hanzlíkové, P. Puflerové, B. 

Střílkové, K. Kořínské, Z. Dvořákovi, K. Krausové, M. Všechovskému, J. Hajné. 
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