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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se v situaci, kterou si nikdo před
pár měsíci nedokázal představit. Tato
situace si vynutila spousty omezení, která
podstatně
zasahují
do
našeho
každodenního života. Určitě to ale není
příčina, abychom propadali do skepse.
Dodržování hygienických pravidel častého
mytí rukou, je-li to možné, vyhýbání se
styku s ostatními lidmi a není-li zbytí,
zachovat odstup minimálně 2m, nošení
ochrany nosu a úst na veřejnosti. To jsou
prostředky,
kterými
jsme
schopni
kolektivně pandemii porazit.

INFORMACE PRO OBČANY
V aktuálním čísle zpravodaje jsme pro občany připravili přehled
důležitých informací ke koronavirové nákaze, v závěru zpravodaje
taktéž odlehčení pro dospělé i děti. Po České republice se šíří
choroba koronavirus a nouzový stav vyhlášený vládou České
republiky přináší opatření, jenž se dotýkají i života v naší obci:
▪

▪
Tento týden začal obecní úřad distribuovat
našim seniorům roušky. Ty jsou na vícero
použití, ovšem s nutností každodenního
vyprání a vyžehlení. Další roušky by měla
obec mít k dispozici koncem tohoto týdne.
Chtěl bych poděkovat členům sboru
dobrovolných hasičů z Louky, kteří v sobotu
provedli dezinfekci autobusových zastávek.
Také bych chtěl poděkovat všem, co se
nabídli, že pomohou. Ať už to byli členové
zastupitelstva obce, Červeného kříže nebo
i z řad občanů. Děkuji za nabídku a rád se na
ně obrátím.

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Vážení spoluobčané, také děkuji za Váš
zodpovědný přístup k situaci a pochopení.
Do dalších dnů nám všem přeji hlavně
hodně zdraví a optimismu.
Ing. Radim Buzík

V České republice platí omezení volného pohybu osob, to se
nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání,
nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby
nebo do zdravotnických zařízení, dále se nevztahuje na cesty
za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích. Zakázána není
účast na pohřbu. Omezení se nevztahuje na veřejnou
hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči.
Uzavřena je základní škola, mateřská škola a ordinace
praktického lékaře MUDr. J. Ovečky.
Jsou upraveny úřední hodiny obecního úřadu Louka
a pobočky Pošta Partner, vše najdete přehledně na další
stránce.
Dle informací České Pošty, doručí nyní pošta důchody všem
seniorům přímo domů. K přebrání důchodu si přichystejte
občanský průkaz a pro komunikaci s doručovatelem
ochranu úst a nosu.
Pro občany starší 65 let je vyhrazena doba nákupu
v prodejnách potravin od 8:00-10:00 hod.
Autobusové a vlakové jízdní řády nejsou prozatím změněny.
Žádáme občany, kteří spadají do povinné karantény, aby ji
dodržovali a chovali se zodpovědně vůči ostatním.
Apelujeme na občany, aby nákupy potravin prováděli
ideálně pouze v jedné osobě, taktéž aby po návratu
z nákupů, cest nebo z práce, dbali ve zvýšené míře
na dodržování zásad základní hygieny. Nejrizikovější
skupinou jsou senioři, proto doporučujeme, aby se co
nejvíce vyhnuli kontaktu s jinými osobami a venkovní práce
prováděli s ochranou rouškou.
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ZPRAVODAJSTVÍ
AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ HODINY DŮLEŽITÝCH INSTITUCÍ V OBCI
LOUKA A BLÍZKÉM OKOLÍ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

OBECNÍ ÚŘAD LOUKA: Pondělí a středa 7:00-10:00 hod.
POBOČKA POŠTA PARTNER: Pondělí a středa 8:00-11:00 hod.
JEDNOTA LOUKA: pondělí-pátek 6:00-16:00 hod., sobota 6:00-10:00 hod., neděle ZAVŘENO,
otevírací doba během velikonočních svátků: pá-so 6:00-11:00 hod., ne-po ZAVŘENO
POTRAVINY KUČEROVÁ: po-pá 5:30-18:00 hod., ne 8:00-12:00 hod.
HORŇÁCKÁ LÉKÁRNÁ VELKÁ NAD VELIČKOU: po-pá 7:30-12:00 hod., 12:30-16:00 hod., so 8:0010:00 hod.
VÝDEJNA LÉKŮ LIPOV: po-st 8:00-16:00 hod., čt 8:00-12:00 hod., pá 8:00-15:30 hod.
MUDr. SOLAŘÍKOVÁ: oznamuje změnu ordinační doby s platností do 30.4.2020, pro nemocné děti
ordinace pouze v Hroznové Lhotě, po/st/čt 7:00-11:00 hod., út 10:00-11:00 hod., pá 7:00-11:00
hod. pouze po telefonické domluvě.
ČERPACÍ STANICE VELKÁ NAD VELIČKOU: 5:00-22:00 hod.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ KORONAVIROVÁ LINKA: 1212
Koronavirus infolinka KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JMK se sídlem v Brně: +420 773 768 994,
po-pá: 07:00-17:00 (více operátorů), mimo tuto dobu volejte celostátní koronavirovou linku
Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367
MUDr. J.Ovečka: Návštěvu ordinace konzultujte telefonicky na číslech 518 338 104, 737 120 962,
ošetřeny budou pouze akutní případy.
Linka důvěry v Brně (provozuje ji spol. Modrá linka) : 731 197 477, 9:00-21:00 hod., speciální číslo
pro nynější koronavirovou situaci. K dispozici pro celou populaci (děti i dospělí)
SOS linka Zlín: 778 400 170, nonstop provoz, k dispozici pro celou populaci
Možnost objednání obědů formou dovozu do domu, např. ve společnosti KORDÁRNA a.s. Velká
nad Veličkou na tel č. 607 267 775 u p. Kočí.
Donášku potravin, léků a drogistického zboží seniorům a občanům v karanténě může zajistit
obecní úřad Louka. Zájemci o tuto službu kontaktujte tel. č. 724 171 366 nebo 518 338 133.

WEBOVÉ STRÁNKY:
▪
▪
▪
▪
▪

https://koronavirus.mzcr.cz
Vlády ČR – https://www.vlada.cz
Ministerstva zdravotnictví ČR – http://mzcr.cz
Krajské hygienické stanice Brno - https://www.khsbrno.cz/
Přehled vysílaných katolických bohoslužeb - https://mseonline.cz/
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ZPRAVODAJSTVÍ
DŮLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Není mi dobře. Cítím, že mám zdravotní potíže. Co mám dělat?
Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:
▪
▪
▪

dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
horečka více jak 38 stupňů
suchý kašel

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle
instrukcí operátora. Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte
telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich
instrukcí. Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte
v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky proti horečce. Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků,
průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.
▪ Mám podezření na nákazu a chci provést test. Jak to mám udělat?
Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo. Seznam
odběrových míst vám poradí na bezplatné lince 1212, nebo je najdete přímo na stránkách ministerstva zdravotnictví
ČR. Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho
provést pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč).
▪ Jak se mám na odběrové místo dopravit?
Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud
se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte
ochranu úst a nosu. Projděte si seznam odběrových míst.
▪ jaký test konkrétně jde?
Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi
nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku SZO, jak
vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů MZČR zplnomocněny, mají přesné
instrukce, jak testy provádět.
▪ Kam mám zavolat ohledně výsledku testu?
Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových
míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.
▪ Byl jsem testován, čekám na výsledek. Kdy ho obdržím a jaký bude další postup?
Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových
míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní. Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její
pravidla. Pokud máte výrazné zdravotní potíže (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka
více jak 38 stupňů, suchý kašel), volejte linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
▪ Co mám dělat, když je test pozitivní? Na co se připravit?
Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Především
zachovejte klid. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika posledních dnech o vašem stavu.
▪ Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?
Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt! K tomu je třeba zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící
ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem
s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19. Dále pak mohlo jít o osobní kontakt,
pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry
a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid19 apod. Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.
▪ Vrátil jsem se ze zahraničí. Co mám dělat?
Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.
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ZPRAVODAJSTVÍ

JAK SE STARAT O LÁTKOVOU ROUŠKU?
Rouškou chráníte především své okolí. I když si můžeme připadat zdraví, epidemiologické studie ukazují, že část lidí
nemá při onemocnění COVID-19 příznaky a kromě toho, virus se může šířit už několik hodin před jejich objevením.
Buďte proto k sobě ohleduplní a při kontaktu s ostatními roušky noste. I když rouška není respirátor, jejím nošením
máte zajištěnu částečnou ochranu také pro sebe.
Nejvhodnějším materiálem na výrobu látkových roušek je 100% bavlna.
▪ Jak roušku nasadit?
Před nasazením roušky si umyjte ruce, popř. si je vydezinfikujte. Roušku berte do rukou za postranní gumičky nebo
tkalouny. Během používání na roušku nesahejte a sundejte ji zezadu, opět jen za postranní gumičky nebo tkalouny,
abyste se nedotknuli její zevní strany.
▪ Jak dlouho roušku nosit?
Jakmile rouška vinou dechu navlhne, stává se prostupnou pro viry a bakterie. V tom okamžiku je třeba ji vyměnit
za novou.
▪ Jak roušku zlikvidovat a sterilizovat?
Látkovou roušku vložte po použití do igelitového sáčku, který na uzel zavažte a při nejbližší možné příležitosti roušku
vyperte na 90 °C a poté vyžehlete. Nemáte-li po ruce pračku, můžete roušku i vyvařit – nechte ji minimálně 5 minut
projít varem a pak ji usušte a vyžehlete, nejlépe párou. Sterilizaci roušky je možné provést i v mikrovlnné troubě,
vždy ovšem na vlhko, abyste se vyhnuli riziku požáru. Čisté roušky skladujte na vydesinfikovaném místě, např.
v plastové krabici s víkem.
/převzato z webu www.ulekare.cz/

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!
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ZAJÍMAVOSTI
Od tíživých informací je hlavu třeba odlehčit, proto jsme vám ke čtení připravili i článek
z jiného soudku, osmisměrku nebo třeba jednoduché sudoku…

Jakub Palaeolog – kněz, který předběhl svou dobu..
Na nočním nebi zářily hvězdy rozeseté jako zlatavý prach. Kolem měsíce byl neznatelný mlžný opar. Biskup Pavlovský,
prokřehlý až na kost, se i s družinou blížili k vysoké potemnělé budově. Jediný zvuk, který narušoval ticho noci byly tlumené
údery koňských kopit a rachot jedoucího vozu. On i jeho družina dojeli k budově. Seskočil z koně. Jeho zrak padl na velká
dřevěná vrata. Rozhodným krokem namířil přímo k nim a hrubě zabušil. Ozvěna úderů se pomalu proměnila v noční ticho.
Uvědomil si, že z dáli je slyšet tekoucí voda. Dřevěná vrata se otevřela. Otočil se a dal pokyn rukou družině. Půl tuctu
ozbrojenců s hlasitým a bezohledným křikem vtrhlo na prostorný dvůr a zmizelo v budově. Ještě těsněji se zahalil do svého
těžkého pláště a podíval se znovu na noční nebe. V duchu si přál, aby celou tuto nepříjemnou situaci měl co nejrychleji za
sebou. Věděl, že ulehne nespíš až někdy k ránu. Cesta do Kroměříže je daleká. Z myšlenek na teplou postel ho vyrušil blížící
se hluk. Mezerou ve vratech nahlédl na dvůr a spatřil, jak jeho družina vyvádí z budovy muže. Celým jeho tělem projelo
vzrušení. Nemohl se dočkat, až pohlédne do tváře člověku, kterého se bál a nenáviděl sám papež. Vzrušení nebralo konce.
V měsíčním světle konečně zahlédl jeho tvář. Byla to tvář šedesátiletého, unaveného muže. Družina i s mužem zastavila před
ním. Biskup Pavlovský pohlédl muži do očí. Konečně tě spravedlnost dohnala, proběhlo mu hlavou a s opovržením pokynul
hlavou směrem k vozu. Družina pochopila, co má dělat. Vytáhla muže na vůz, kde ho připoutala. Muž nekladl žádný odpor.
Celá situace mohla pro náhodného přihlížejícího působit trochu groteskně. Biskup Pavlovský nasedl na koně a dal pokyn
k odjezdu. Psalo se 13. prosince 1581, připoutaným mužem na voze byl kněz Jakub Palaeolog a vzdalující se budovou byla
Lúcká tvrz.
Asi tak nějak by mohl vypadat konec středověkého románu o knězi, kterému v tu chvíli zbývaly necelé čtyři roky života.
Člověku, jehož přesun do Říma byl jeden z nejobezřetnějších a také nejnákladnějších převozů heretika, jaký tehdy církev
podnikla (jak uvádí Palaeologův životopisec Miroslav Hroch). A jehož inkvizičnímu tribunálu předsedal sám papež Pius V. Za
jakých okolností probíhal převoz Jakuba Palaeloga do Říma již dnes nevíme. Nicméně, dle jeho dochovaných spisů a množství
záznamů lze konstatovat, že Jakub Palaeolog byl na poli náboženském velmi výraznou osobností, která se velmi těžko
přizpůsobovala tehdejším reformačním proudům. Měl dobré vzdělání, byl výborným znalcem bible. Měl mnoho kontaktů a
přátel a dokázal překračovat hranice dělící katolíky od protestantů a křesťany od tureckých muslimů. Možná právě to z něj
dělalo nebezpečného muže z pohledu vládnoucí garnitury. Ale začneme od začátku.
Jakub Palaelog se narodil v janovské kolonii na Chiosu, jednom z Egejských ostrovů, řeckému otci a italské matce. Studoval
na italských řádových školách a později na univerzitě v Bologni. Tam také vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno
Jacob Palaeologus (v českých pramenech uváděn zpravidla jako Palaeolog), které mělo poukazovat na (smyšlenou)
příbuznost s bývalými byzantskými císaři. Mezi dominikány se ovšem záhy také poprvé dostal do sporu s inkvizicí pro své
sympatie k reformačnímu učení. Došlo k tomu roku 1554, kdy Palaeolog po studiích pobýval v klášteře svatého Petra
v Istanbulu. Tehdy se (zatím stále jako katolík) zastal učení reformátora Michaela Serveta, jenž byl v předchozím roce
odsouzen k smrti. V roce 1556 se Palaeolog vrátil na Chios a aktivně zde podporoval lidové bouře proti autoritě biskupa, což
vedlo k jeho zatčení inkvizicí. V roce 1558 sice utekl zpět do Istanbulu, ale byl znovu zatčen a převezen do Říma. Vyšetřování
proti němu vedl Michael Ghislieri, pozdější papež Pius V., v němž pak Palaeolog po celý život viděl svého úhlavního nepřítele,
a který nakonec předsedal i inkvizičnímu tribunálu, jenž Palaeolog roku 1583 odsoudil k smrti.
K dalšímu zvratu v jeho životě došlo v roce 1559, kdy rebelující dav zaútočil na římské inkviziční vězení, a tak byl Palaeolog i
spolu s dalšími vězni osvobozen. Na to reagoval tribunál inkvizice tak, že ho v jeho nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti. Po
útěku z vězení Palaeolog utekl do Francie, kde se spřátelil s Andreasem Dudithem (uherským šlechticem chorvatského
původu, humanistou a diplomatem, jenž zastával antitrinitářské myšlenky – pozn.autora. „antitrinitářské myšlenky –
myšlenky, které neuznávají učení o svaté Trojici“). Dudith se pokusil Palaeologovi pomoci v jeho snaze o zrušení trestu smrti
(bohužel marně). Na Dudithovu radu a s jeho podporou se tedy Palaeolog obrací k habsburskému dvoru a zásluhou císaře
Mamiliána II., jež sympatizuje s nekatolíky, mu byl v roce 1563 udělen v Praze imperiální azyl.
Jakub Palaeolog přišel do Prahy někdy v září 1562 a brzy navázal styk s místními humanisty. Jeho příznivcem se stal zejména
Matouš Collinus (Kalina) z Chotěřiny, první profesor staré řečtiny na pražské univerzitě. Sňatkem s Eufrozínou, dcerou
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Martina Kuthena Šprinsberka, kronikáře a měšťanského dějepisce, navíc získal status měšťana. Hmotnou památkou na
Palaeologův tehdejší pražský pobyt je mramorová pamětní deska, kterou po smrti Matouše Colliny na jeho počest věnoval
pražské univerzitě. Dochovala se také Palaeologova vlastnoručně psaná zpravodajství o situaci ve východním Středomoří, v
Černomoří a Persii, jež zpracovával pro císaře a Viléma z Rožmberka.
V roce 1569 byl dokonce navržen císaři na post pražského utrakvistického arcibiskupa, nicméně jeho slibně se vyvíjející osud
se zase brzy zhoupl. Svůj pobyt v Čechách musel Palaeolog přerušit po incidentu, kdy bylo zjištěno, že u sebe skrýval jednoho
uprchlého dominikánského mnicha. Citujme z Kroniky královské Prahy a obcí sousedních: „Roku 1571 nehodný mnich jeden
zde ukradl drahé posvátné nádoby a skrýval se u známého dobrodruha Jakuba Palaeologa, jenž proto na radnici staroměstské
byl uvězněn.“ Může se zdát, že toto provinění není natolik závažné, aby bylo důvodem vypovězení ze země, ale možná
posloužilo jen jako záminka. Lze se domnívat, že velký zájem na Palaeologově dalším pronásledování mohl v té době mít
jeho italský inkviziční soudce Ghislieri, roku 1566 zvolený papežem. Každopádně Palaeolog v roce 1571 nuceně odešel z
Prahy do Krakova. Nutno zmínit, že Polsko bylo v 16. století velmi tolerantní a stalo se útočištěm mnoha náboženských
reformátorů. Palaeolog se ovšem záhy zapletl do ostrého sporu s Gregoriem Paulem z polské reformační Menší církve (Polští
bratři) kvůli rozdílným názorům na účast v armádě. Tato otázka vyvstala jako aktuální, když v roce 1572 zemřel polský král a
senát nařídil celému národu hájit zemi ohrožovanou nepřátelskými sousedy se zbraní v ruce. V kruzích polských antitrinitářů
to bylo silně odsuzováno s tím, že by se tak stavěli proti Kristovu učení. Palaeolog naproti tomu považoval za jejich povinnost
hájit vlast a její svobodu. Tyto spory měly písemné dohry ještě v době, kdy Palaeolog roku 1573 odešel do Sedmihradska. V
Sedmihradsku byla za vlády Jana II. Zikmunda Zápolského a jeho biskupa Ference Dávida společnost nejvíce prounitářská
(pozn.autora – unitářství – nejednotný proud v rámci protestanské liberální teorie) v tehdejší Evropě. Palaeolog zde našel
příznivé prostředí, stal se rektorem univerzity v Kološváru (Kluži) a také šiřitelem Dávidova radikálního unitářství
(nonadorantismu) zcela odmítajícího Kristovo božství. Po smrti Jana Zikmunda Palaeolog spolu s Dávidem podporovali v
nástupnických sporech reformátorského šlechtice Gáspára Bekese proti katolickému kandidátovi Štěpánu Báthorymu.
Knížetem se však nakonec stal Báthory, začal reformátory pronásledovat, a Palaeolog tak v roce 1575 opět hledal nové
útočiště.
Našel je již podruhé v českých zemích, konkrétně na Moravě na statcích Jětřicha z Kunovic, pána na Uherském Brodě. Zprávu
o něm nacházíme i v Bartoškově kronice:
„13. dne Jacobus Palaelog, jenž byl z rodu císařův Konstantinopolitánských, na chudobu přišel, jeho milost pan Jetřich
z Kunovic jest jemu bytu na Louce 3 neb 4 léta příti ráčil, i také jeho potřebami fedroval, pro rod jeho. Von pak majíc to
pohodlí a pokoj (jakž správa jest), jsúc učením Ariusovým nadšen, knihu nějakú zepsal a ji do sedmihradké země
k imprimování odeslal. Tak divným spůsobem božským dostal se ten jeho spis do Vídně arcikníženi Arnoštovi, potom jeho
milosti císaři Rudolfovi a potom až dogma papeži. Potom pak probošt brněnský a hofmistr biskupa olomúckého toho času
z mandátem jeho milosti císaře na Brod přijeli, aby jim vydán Palaelog byl. Jeho milost pan z Kunovic pro něj poslati ráčil na
Lúku, a voni na něj tu očekávali, a jakž přijel, tak vezmúc jej na koči na vejš jmenovaný den do Vídně vezli. A potom míli nad
Vídní na zámku u vězení držán byl, potom odtud do Říma odeslán. Někteří praví, žeby upálen byl, jiní, žeby již na hranici
odvolal, a tak žeby mnichem učiněn byl.“
Zde napsal mimo jiné obhajobu exkomunikované anglické královny Alžběty I. Ovšem císař Maxmilián II., Palaeologovi
příznivě nakloněný, zemřel v 1576, a jeho nástupce Rudolf II. zastával pozice katolické. Pro Palaeologovy nepřátele nebylo
težké přesvědčit císaře o nebezpečnosti této osoby. Palaeolog byl v prosinci 1581 zatčen pod záminkou, že je tureckým
vyzvědačem. Byl nejdříve odvezen do Kroměříže a odtud v ozbrojeném doprovodu do Vídně a dále do Klosterneuburgu.
Odtud, zavřen v kovové kleci střežené dvanácti ozbrojenci, byl vezen částečně lodí po Dunaji, pak po souši přes Alpy do
Tridentu a dále přes Bolognu do Říma. Tam byla klec s kacířem, který měl ruce připoutány k šíji, vezena na káře ulicemi, aby
si lid mohl „tu nestvůru“ prohlédnout. Rozsudek smrti si vyslechl 13. února 1583, jeho věznění však trvalo až do roku 1585.
Dne 23. března t.r. byl v ranních hodinách na nádvoří věznice Torre di Nona v Římě sťat. Skutečnost, že ho soudci považovali
za opravdu velkého kacíře, dali najevo teatrálním znásobením trestu: Paleologova mrtvola byla převezena do Campo de
Fiori, tam přivázána ke kůlu, spálena s mnoha jeho spisy a popel vhozen do Tibery.
Tak dopadl Jakub Palaeolog, kněz, jenž uvažoval nad smířením všech hlavních náboženství – křesťanství, islámu i judaismu
a nalezení cesty k jejich jednotě. Tuto ideu zatvrzele sledoval a rozvíjel po celý život. Myšlením, kterým předběhl dobu o celá
staletí, se stal (nejen) pro tehdejší církev nebezpečným, a tak se záhy ocitl na listině hledaných kacířů a byl takřka stále na
útěku střídaje pobyty v různých zemích Evropy.

Literární zdroje:
Jakub Palaiolog – hledač pravdy, Petr Zemek, Malovaný kraj, 2003, č.3, Jakub Palaeolog, Antonín Rezek, Český časopis historický, 1896, Zapomenuté příběhy malovaného kraje, Jiří Jilík, Malovaný kraj, 2018, č.6,
Vybrané kroniky tzv. zobecněného humanismu a jejich autoři v kontextu doby, Ondřej Hýsek, disertační práce, 2013, MU Brno, https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Palaeologus,
http://www.unitaria.cz/unitarstvi/historie/osobnosti/a3402.html
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ZÁBAVA
OSMISMĚRKA 😊
AFEKT, AVIVÁŽ, BACIL, BANDÁŽ,
BAŠTA, BICEPS, BRIKETA,
BUFET, DESTIČKA, ELEKTRON,
ENCYKLOPEDIE, FAZOLKA,
FÓLIE, FOTBAL, INTERIÉR,
JISTOTA, KABARET, KLETBA,
KYTARA, LOKOMOTIVA, LOUŽE,
MENŠINA, MUTACE, NESMYSL,
NÍŽINA, NORMA, OBDÉLNÍK,
OBVAZ, ODBOČKA, ODPOR,
PASEKA, PODVOD, POJISTKA,
POKROK, POVÍDKA, PRŮVOD,
PŘETVÁŘKA, RELACE, ROLÁDA,
ROZINKA, RUČNÍK, SANDÁL,
ŠACHOVNICE, TABÁK,
TALISMAN, TERMOSTAT,
TOALETA, TUŽKA, ÚSTAVA,
VAZELÍNA

JOSEF ČAPEK: ŽIVOT SE NEPÍŠE, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
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