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Úvodník o epidemii 

Ke dni 11. března 2020 byl náš domov mládeže uzavřen z důvodu vyhlášení 
epidemie Covid-19. 

Epidemie (Zdroj: Wikipedie) 

Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet 
případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané 
oblasti (růst incidence). Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii,  
je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR  
o okamžitou hranici 1600–1800 
případů, kdy je vyhlašována 
chřipková epidemie. U letošního 
výskytu coronaviru nikdy nepřesáhl 
počet nemocných 40 na 100 000 
obyvatel… 

U běžné každoroční chřipky je 
v České republice počet úmrtí 
1 600 - 3 000 ročně. U letošní 
nákazy coronavirem jde přibližně 
o 300 případů… 
 

Epidemie v historii lidstva 

Epidemie tyfu v Athénách 430 př. n. l., nejspíše břišní tyfus zabil přibližně 
čtvrtinu athénských vojáků a čtvrtinu celkové populace za čtyři roky. 

Epidemie Antoninus (podle Marca Aurelia Antonina) 165–168 n. l, podle 
moderních odhadů se rozšířily neštovice, které zabily na Apeninském 
poloostrově až 5 milionů lidí, zemřela čtvrtina nakažených. 

Justiniánský mor 541–750 n. l, z Etiopie se rozšířil mor do celé Evropy  
i Asie. Zabil 25–50 milionů lidí. 

Černá smrt 1347–1353, do celé Eurasie se rozšířil mor, který zabil přibližně 75 
milionů lidí. 
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Morová rána v Asii 1855 – 1904, mor se 
postupně šířil z Číny do Indie, celkově 
zabil přibližně 10 milionů lidí. 

Španělská chřipka březen 1918 – prosinec 
1920, virus se poprvé objevil mezi vojáky 
v táboře  
v Kansasu a zasáhl zhruba 500 miliónů 
lidí. Odhaduje se, že zemřelo 50 miliónů 
lidí. 

Asijská chřipka 1957 – 1958, pandemie se 
objevila v jižní Číně, asi když viry lidské a 
ptačí chřipky současně napadly vepře a 
po výměně genů stvořily nový smrtící 
virus, zemřelo minimálně milion lidí. 

 
Hongkongská 

chřipka 1968 – 
1969, viry lidské 
a ptačí chřipky 
vytvořily nový 
virus, který byl 

poprvé 
zaznamenán v 

Hongkongu. 
Jelikož se vir do 
jisté míry 
podobal viru z 
roku 1957, byli 
proti němu lidé 
částečně imunní 
a počet obětí 
byl nižší, zabil 
cca 750 tisíc lidí. 

Mexická prasečí 
chřipka březen 2009 – srpen 2010, první případ byl zaznamenán v Mexiku, 
odtud se poté rozšířil do celého světa. Na tuto chorobu zemřelo 201 200 lidí. 
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Ač je epidemie – škola dál žije 

I přesto, že epidemie koronaviru ochromila ekonomiku, obchod, cestování  
a obecně život v celé republice, v Evropě i ve světě, škola nezůstala úplně tak 
prázdná. Žáci sice museli být doma, ale výuka dál pokračovala distanční formou. 
Výukou na dálku, elektronickou cestou. Jako bychom najednou skočili do 
dalšího století a všechny školy se začaly pohybovat ve virtuálním světě. 

Začátky byly složité. Jak učitelé, tak i žáci se seznamovali s novými 
technologiemi. Příprava byla pro učitele náročnější, než při běžné výuce.  
Vypracovávali úkoly, prostřednictvím internetu je předávali žákům, kontrolovali 
a hodnotili jejich výsledky, konzultovali, diskutovali, on-line učili. Uvolnění ve 
školách ale ještě není stoprocentní a letos se musíme smířit s touto formou 
výuky až do konce letošního školního roku. 

V malých skupinách za přísných hygienických podmínek škola pořádala od 
poloviny května konzultace závěrečných ročníků, taktéž proběhly didaktické 
testy, maturanti maturovali a učni posledních ročníků se osobně dostavili na 
jednotné závěrečné zkoušky. Uskutečnily se také přijímací zkoušky na střední 
školy. 

Ani domov mládeže nezahálel a vychovatelé využili čas pandemie na přípravu 
ubytovacího zařízení na další školní rok, jeho údržbu, ubytování žáků 
maturitních ročníků, učňů jednotných závěrečných zkoušek a povinné praxe. 
Akce se žádné konat nemohly, ale život se nezastavil. 

Jak to vypadalo na začátku nereálně, tak nakonec ten školní rok nějak úspěšně 
dokončíme. A komu se tak nezadaří, určitě mu bude štěstí přát po prázdninách. 
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Pro chvilku oddechu 
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Víte, že… 
 

Adolf Born, devadesát let od narození 

Málokterý výtvarník je tak zastoupen v českých domácnostech jako Adolf Born, 
který se narodil devadesáti lety 12. června 1930. Snad každý má doma Bornem 
ilustrovanou knihu, nosič s animovaným filmem z jeho dílny, plakát nebo 
alespoň malý obrázek plný svérázných postaviček či podivných zvířat.  

 

Grafik a ilustrátor, ale i autor divadelních scén a kostýmů, si v kresbě, leptu a 
litografii vypracoval nezaměnitelný výtvarný projev vycházející  
z humorného a groteskního pojetí světa. 
Bornovy ilustrace zaznamenaly úspěch i 
v zahraničí, třeba ve Francii. Jméno si 
tam udělal především ilustracemi La 
Fontainových bajek, které byly v zemi 
jednou  
z neprodávanějších knih roku 2000, ale i 
Tří mušketýrů, Pohádek bratří Grimmů, 
legendy o Golemovi. 
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Ve světě filmu se Born proslavil zejména příběhy Macha a Šebestové, seriálem 
Žofka a spol. či animovaným filmem Robinson Crusoe, námořník z Yorku. Se 
scenáristou Milošem Macourkem vytvořil přes 60 snímků. „Bohužel, co odešel 
do věčných lovišť Macourek, přestal jsem filmy dělat. ... Nemám už zapotřebí si 
zvykat na někoho jiného,“ řekl po jeho smrti Born, jehož tvorbu bylo možné v 
minulosti takřka denně spatřit také na stránkách novin a časopisů. 

Za druhou náplň svého života považoval cestování. Miloval Řecko  
a především Turecko, sám se označil za turkofila. „Rád si povídám s lidmi, kteří 
cestují. S těmi ostatními je možné hovořit tak o počasí...,“ řekl. Nerad také 
hovořil s lidmi opačných názorů. „Co jsem dříve ztratil času diskusemi s těmi, co 
měli opačný názor! Teď je pozdravím a jdu dál... Kdysi by to bylo faux pas, teď 
se můžu chovat, jak chci,“ svěřil se. 

Z cest Born často čerpal náměty pro svou práci. Inspirovaly ho i historické a 
literární postavy, mytologie, divadlo, ale třeba i vzpomínky na staré pražské 
poutě. Zašlé časy někdejšího mocnářství byly také jeho láskou. „Doba Františka 
Josefa měla morálku! Staří lidé se těšili vážnosti, smlouvy se stvrzovaly podáním 
ruky,“ říkal. Sbíral starobylé přilby, klobouky a čepice. Svou knihu pamětí nazval 
Mým národům. 
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Poděkování všem za překonání nelehkého 
období s přáním pevného zdraví.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krásné letní prázdniny! 


