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Dr. K. Reichenbach podle litografie 
z rájeckého archivu.

Studenti pfii nové hfie KIN-BALL.

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí je zapo-
jeno do realizace projektu „Pojìme se
uãit a inspirovat navzájem” programu
Comenius Regio. Jedná se o projekt
partnerství mûst, a to mûsta Rájec-
Jestfiebí a litevského mûsta BirÏai. Do
spolupráce je z mûsta BirÏai zapojeno
gymnázium Atzalynas a sportovní klub
Dynamic. Kromû mûsta Rájec - Jestfiebí
a rájeckého gymnázia je do projektu za-
pojen i sportovní klub Triangl. 

Projekt je zamûfien˘ na pfiedstavení
netradiãních sportÛ, cílem je také navá-
zání nov˘ch pfiátelství, poznání kultur
partnersk˘ch zemí a v˘mûna zku‰eností.
Jednou z aktivit projektu je setkání
v âeské republice, které se uskuteãnilo
zaãátkem kvûtna a bylo zamûfieno na
pfiedstavení netradiãních sportÛ napfi.

kinball, speed badminton, frisbee, geo-
caching,... Kvûtnového setkání se zú-
ãastnilo 20 studentÛ partnerského gym-
názia a 20 ãlenÛ doprovodu, kter˘ je
tvofien pfiedev‰ím vyuãujícími uvedené
‰koly. Skupinu doplnilo i 20 studentÛ
tfiíd prima a sekunda ‰estiletého studij-
ního cyklu rájeckého gymnázia. Pobyt
zahraniãních studentÛ v âeské republi-
ce je v˘mûnn˘, na‰i studenti spolu s do-
provodem se zúãastní pobytu v Litvû,
kter˘ je plánován na poslední t˘den
v srpnu a zaãátek záfií. Rájeãtí studenti
mají moÏnost získat nové kamarády, se-
známit se s litevskou kulturou a ‰kola
má pfiíleÏitost navázat na tento projekt
pfii rozvíjení dal‰í spolupráce. 

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Foto: archiv ‰koly

Sport 21. století

Uvedenou zavádûjící informaci stále uvádí
Muzeum Blansko napfi. ve svém propagaãním
letáku s názvem „Novinka turistické sezóny
2013”. Nejinak tomu bylo také v nûkter˘ch
regionálních novinách. Zfiejmû jde o neznalost
autorÛ z oblasti technické terminologie. 

Parafín se fiadí do objevÛ, nikoliv vynálezÛ.
Rozdíly jsou definovány napfi. v technick˘ch
encyklopediích. Objev je odkrytí nûãeho do-
sud neznámého. (Nálezy star˘ch památek, 
léãiv˘ch pramenÛ, nov˘ch krajin a zemí, ne-
besk˘ch tûles). Na objevy se udûlují diplomy.
Vynález je v ‰ir‰ím slova smyslu vytvofiení
nûãeho nového, co tu je‰tû nebylo. V uÏ‰ím
smyslu se jedná napfi. o v˘tvor v oblasti tech-
niky. Ve vût‰inû zemí se na vynálezy udûlují
patenty. Nelze tedy tvrdit, Ïe Kolumbus vyna-
lezl Ameriku a Edison v laboratofii objevil Ïá-
rovku. 

Reichenbach byl nespornû geniální vûdec
a pfiispûl rozhodujícím zpÛsobem k neb˘valé-
mu rozvoji Salmov˘ch prÛmyslov˘ch podni-
kÛ. Pfii „suché destilaci dfieva” byly také vy-
tûÏeny nové, dosud neznámé sloÏky, zejména
kreosot, parafín a naftalen. Reichenbach mûl
pfii svém neobyãejnû rozsáhlém bádání pro
chemick˘ obor k dispozici také dal‰ího spo-
lupracovníka. V roce 1825 zde nastoupil ve-
doucí laboratofie Mader, kter˘ objevil kreosot
aj., vãetnû parafínu. Na jeho zlevnûné v˘robû
v˘hodné pro spotfiebitele se zaslouÏil praÏsk˘
profesor Balling a chemik Wuschkan, jak 

uvádí J. Wankel v knize „Obrazy
z moravského ·v˘carska a jeho
minulosti”. Podle citovan˘ch in-
formací lze doloÏit, Ïe objevite-
lem parafínu byl Mader, ne Dr.
Reichenbach.

Miroslav Starycha

Byl Dr. Karel Reichenbach
„vynálezcem” parafínu?
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