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ÚVOD 
 
Vážení a milí krajané, 
 
Jako každý měsíc, i v tomto májovém čísle jsme se snažili dát dohromady něco, co by vás pobavilo, 
poučilo a co byste si se zájmem přečetli.......a sotva to dočetli, už se těšili na další číslo. Jestli se nám to 
povedlo, posuďte sami. 
 
 
Po aktuálních Zprávách se blíže seznámíte s českým 
básníkem Františkem Halasem, přečtete si Recepty, 
které vás inspirují k novým kreacím ve vaší kuchyni, a 
máte-li špatnou náladu, jděte rovnou k Humoru. O vaši 
dobrou náladu se dále postará příspěvek od pana Jana 
Šebesty – Kutilové. Přečtěte si, co všechno se může stát, 
když se někdo rozhodne že: „To si přece udělám sám!“ 
Za příspěvek moc děkujeme. 
Lhota, Lhotka, Újezd či Ochoz. Přemýšleli jste někdy, 
proč je v ČR tolik obcí a vesnic s těmito názvy? A že jich 

je na českém území požehnaně! Ne? Nevadí. Vše se 
dozvíte v Zajímavé ČR. 
Čeština je dnes (a bude i v příštích několika číslech) 
obohacena o perličky a zajímavosti o jazyce samotném.  
 
Příjemné počteníčko 
 

Vaše redakce 
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Inzeráty / Žádosti / Oznámení 

Český hudební tábor mládeže 

Milí krajané, dovolujeme si vás upozornit na konání tábora Fine Arts Camp Europe (Český hudební tábor mládeže), jehož 
17. sezóna se uskuteční od 18. 7. do 3. 8. 2013 v Horním Jelení na Pardubicku, Česká republika. Setkání se zúčastní více 
než 200 účastníků ve věku 8 až 19 let. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2013. Další informace o tomto projektu (včetně 
přihlášky) je naleznete na internetových stránkách www.chtm.cz . 

Pátrání pro příteli 

Hledá se český občan, pan Jaroslav Hemelka, nar. 4.7.1983, poslední známá adresa: 7 Plattenklip/Derwent Road, 
Tamboers Klokt. 

V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět panu Haraldu Besserovi z německého Ehenkirchenu, tel. + 
49 8435-941256, e-mail: besser-neuburg@t-online.de 

 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. 
Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com  
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny 
(případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com 
 
 
 
 
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých představ. 
 
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás zaručeny. 

 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion. 
VOLEJTE 0834484795 – Petra 
 

Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu. Guesthouse 
je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za    či  011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first. 
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VÝBĚR ZPRÁV 

 
Korejci získali podíl v ČSA 

Jihokorejská společnost Korean Air podepsala kupní 
smlouvu, na jejímž základě získala 44procentní podíl 
akcií Českých aerolinií (ČSA). Za tento podíl zaplatí 
částku 67,5 miliónu korun. 

 

Jihokorejské aerolinky tak na základě smlouvy získají 
jedno místo v dozorčí radě ČSA a rovněž i snadnější 
přístup na trh letecké dopravy v Evropě. 

Vstup Korean Air do ČSA je krok správným směrem, řekl 
u příležitosti podpisu kontraktu předseda vlády Petr 
Nečas(ODS). Podle něj jsou korejské aerolinie špičkovou 
společností, která působí na rychle rostoucím asijském 
trhu. Z toho má do budoucna profitovat i pražské letiště, 
které se stane uzlovým bodem pro přestup z Asie. 

„Pro nás jsou České aerolinie důvěryhodným partnerem, 
s nímž chceme expandovat do střední a východní Evropy. 
Jsme přesvědčeni, že česká letecká společnost má velký 
prostor pro růst,“ uvedl Yang Ho Cho, předseda 
představenstva Korean Air. 

Jak připomněl ministr financí Miroslav 
Kalousek (TOP 09), spoluprací mezi oběma leteckými 
společnostmi bude zajištěn další rozvoj ČSA, stejně jako 
zaměstnanost v regionu. Stoupat má v této souvislosti i 
perspektiva a význam Letiště Václava Havla Praha. 

„Vážím si toho, že tak významná letecká společnost, jakou 
je Korean Air, se rozhodla podpořit rozvoj Českých 
aerolinií a Letiště Václava Havla Praha. V jeho rámci by 
ČSA zajišťovaly dopravu transferových cestujících po 
Evropě, a to návazně na koordinaci letových řádů obou 
společností, což povede ke zvýšení využití stávajících 
kapacit ČSA,“ sdělil Miroslav Dvořák, generální ředitel a 
předseda představenstva Český aeroholding. 

Hodnota celých ČSA podle nedávného odhadu společnosti 
Ernst & Young činí 148 miliónů korun, cena nabízená 
Korejci tak podle odborníků odpovídá hodnotě 
požadovaného podílu. Kromě Korean Air o ČSA zprvu 
projevily zájem rovněž Qatar Airways, nakonec ale 
závaznou nabídku ke koupi dlouhodobě ztrátových ČSA 
nepodaly. 

ČSA v roce 2011 hospodařily se ztrátou 241 miliónů korun 
před zdaněním. V roce 2010 vykázaly hrubý zisk 76 miliónů 
korun, v němž ale byly započteny tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku za téměř 2,7 miliardy korun. V roce 
2009 měly ČSA ztrátu 3,7 miliardy korun. Loňské výsledky 
společnost dosud neoznámila.  
 

Každé šesté prodané auto v Česku je už terénní, trh 
však prudce padá 

V Česku dál roste podíl terénních aut na celkových 
prodejích nových vozů. Vozy označované jako SUV jsou v 
celé Evropě jediným segmentem, který stále roste. V Česku 
se takovým vozům daří ještě lépe, než je evropský průměr. 
V prodejích se už blíží šestině trhu. Celkový prodej aut se 
však v tuzemsku za první čtvrtletí propadl o 16 procent.  
Podle statistik Svazu dovozců automobilů se u nás za první 
tři měsíce letošního roku prodalo 5 788 aut terénní 
kategorie SUV, což je 15,87 procenta ze všech prodaných 
osobních aut. Za loňský rok dosahovala auta SUV podílu 
necelých patnáct procent.  

Segment SUV loni na evropském trhu zvýšil nejen svůj 
tržní podíl, ale zaznamenal i růst v absolutním počtu 
prodaných vozů, přestože trh jako celek klesá. Něco 
podobného, ale v podstatně menším měřítku, se podařilo 
jen miniautům. Ukazují to statistiky společnosti JATO  
Terénní vozy dosahují v Evropě už podílu 12,8 procenta 
všech prodaných aut.  

Podle Reného Skučka, odborníka na automobilový průmysl 
společnosti 3M, je důvodem úspěchu SUV i fakt, že tyto 
vozy dobře kombinují uspokojení emotivních potřeb 
majitelů s jejich racionálními požadavky. "Český zákazník v 
porovnání s vyspělými evropskými trhy stále přeceňuje 
význam vozu z pohledu společenského statusu. Proto bude 
ještě dlouho chtít větší nepraktické auto spíše než malé a 
praktičtější," podotkl Skuček.  

Padá i dlouho zažitý stereotyp, že SUV je vozem především 
pro manželky bohatých mužů pro jízdy po městě. Zejména 
u rodin střední třídy a starších movitějších párů nahrazují 
SUV hlavně vozidla kategorie MPV, tedy víceúčelové 
prostornější vozy. I když jejich praktičnost a využitelnost 
jsou obvykle nižší.  

 
www.idnes.cz  

 
 
 

Prodej nových osobních aut v Česku podle Svazu 
dovozců automobilů v prvním čtvrtletí klesl o 16 
procent na 36 453 vozů.  

První Škodě se snížil prodej o pětinu na 10 558 
automobilů, zejména kvůli postupnému náběhu 
výroby nové generace Octavií.  

Druhý se umístil Volkswagen s růstem o téměř šest 
procent na 3 864 vozů a třetí skončil Hyundai s 
poklesem o osm procent na 3 581 prodaných aut. 
Následují Ford, Peugeot a Citroën.  
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ČESKÉ OSOBNOSTI:  

 

František Halas  

 (3. října 1901 Brno – 27. října 1949 Praha) byl český básník. 

Narodil se v Brně, dětství prožil na Českomoravské vrchovině. Jeho rodiče byli textilní dělníci. Po 
ukončení základní školy se vyučil knihkupcem. Otec ho přivedl mezi komunistickou mládež, která ho 
velmi ovlivnila, později (od r. 1921) pracoval pro komunistický tisk (Rovnost a Sršatec) a 
vydával avantgardní časopisy, na kterých spolupracoval s Bedřichem Václavkem (Pásmo a Fronta). Jeho 
tvorbu ovlivnil Jiří Mahen a pobyt ve Španělsku, kde byl v průběhu španělské občanské války. Za 2. 
světové války přispíval do ilegálně vydávaného Rudého práva. Byl členem revolučního výboru 
spisovatelů. 

Po roce 1945 se stal předsedou Syndikátu českých 
spisovatelů, pracoval na ministerstvu informací a choval se 
jako aktivní komunista. V letech 1945–1946 byl 
poslancem Prozatimního Národního shromáždění za KSČ. 
V parlamentu zasedal do parlamentních voleb v roce 
1946. Později (především po svém návratu z návštěvy 
v Sovětském svazu) byl však novým režimem zklamán. 

Zemřel v Praze dne 27. října 1949 na selhání srdce. 
Pohřben je v Kunštátě. Jeho synem je diplomat, církevní 
historik a překladatel František Xaver Halas a rozhlasový 
redaktor a publicista Jan Halas. 

Roku 1997 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. 
Masaryka II. třídy. 

Halasova poetika bývá popisována jako nelíbivá, 
nemelodická, Vítězslav Nezval mu vyčítal opomíjení 
básnického řemesla. Vyznačuje se však jazykovým 
experimentátorstvím a výraznou metaforikou. Jedním 
pólem jeho poezie je potřeba zapojit své umění do služby 
celku, odtud snaha o prosté psaní a akcentování sociální 
problematiky, a druhým pólem je potřeba vyjádřit své 
intimní, niterné prožívání světa, vědomí nicotnosti člověka 
a tušení blízkosti smrti. Často a v odvážných polohách se v 
jeho básních objevují erotické motivy, opakovaně se také 
vrací motivy slova, řeči, poezie. 

• Sepie – (1927), poetistická sbírka, ve které s 
hravostí poetismu kontrastuje melancholie a hořkost. 

• Kohout plaší smrt (1930) 
• Tvář (1930, od 1940 spolu s Hořcem a Tiše) 
• Hořec (1934) – k výše zmiňované charakteristice 

se přidává barokní konstrukce verše. 
• Staré ženy (1935), sugestivní litanické líčení osudu 

starých žen, vystavěné na řetězcích metafor a 
refrénech. Toto dílo nicméně označil S. K. Neumann v 
dopise B. Václavkovi za maloměšťácké a za projev 
Halasova „kňouravého pesimismu“, dokonce ho to 
vedlo k napsání polemické básně Staří dělníci. 

• Dělnice – reakce na Neumannovy Staré dělníky; 
spojuje vzpomínku na předčasně zemřelou matku s 
typickým osudem dělnic. 

• Dokořán (1936) – antifašistická sbírka 
• Torzo naděje (1938) – emotivní reakce na 

mnichovskou dohodu a marnou československou 
mobilizaci, která má čtenáře vyburcovat a posílit jeho 
víru a vzdor. Staví se proti Spojenému 
království a Francii, které podle něj 

zavinily Mnichovskou dohodu. Označuje je za zrádce 
a volá po odplatě. 

Nejznámější básně sbírky: 
Praze 
Zpěv úzkosti 
Mobilizace 

• Naše paní Božena Němcová (1940) – oslavný 
cyklus básní ke 120. výročí narození B. Němcové. 
Tragický osud Boženy Němcové je zde paralelou k 
situaci českého národa. 

• Ladění (1942), básně z let 1937–1941, ve sbírce se 
objevuje též oddíl veršů pro děti. 

• Já se tam vrátím (1939, vydáno 1947) – o kraji 
Halasova mládí (Kunštát, Českomoravská 
vrchovina). Jedná se o lyrizovanou prózu. 

• V řadě (1948) 
• A co? (vydáno 1957) – zklamání z vývoje po 

únoru 1948 i tušení vlastní smrti vedly ke změně 
autorovy poetiky. Všechny básně sbírky se 
vyznačují syrovostí, snahou o maximální 
úspornost, sevřenost. Reakce na poválečný vývoj 
se objevují jen v náznaku, který umožňuje 
autorovi jeho obrazy zobecnit a vyslovit obavy o 
osud nejen českého národa, ale celé civilizace. 
Objevují se autobiografické motivy, úvahy o 
smyslu a možnostech poezie, závěrečná báseň A 
co básník vyslovuje básníkovo krédo. 

• Potopa - dlouhodobý básnický projekt, který 
zůstal nedokončen. 

• Hlad - dlouhodobý básnický projekt, který zůstal 
nedokončen. 

Brzy po smrti zaútočil na Halasovo dílo 
komunistický kritik Ladislav Štoll, jeho odsudek 
Halasova díla byl platným hodnotícím soudem až 
do konce 50. let, kdy mohla konečně vyjít 
Halasova poslední sbírka A co? i první úplný 
soubor jeho básnických knih (obojí 1957). 

V roce 1968 začaly vycházet kriticky připravené 
sebrané spisy, na jejich pořádání se podílel 
básníkův syn František X. Halas, literární 
historik Jiří Brabec a básník a překladatel Ludvík 
Kundera. Krom textů publikovaných za 
básníkova života se ve spisech objevuje množství 
rukopisného materiálu. První svazek nese 
název Krásné neštěstí a shrnuje tvorbu do 
roku 1933. Další svazek, Časy (léta 1934-1941) 
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vyšel až roku 1981. Závěrečnou etapu básníkovy 
tvorby shrnuje svazek A co básník z roku 1983. 
Krom básnické tvorby se do spisů dostalo i sebrání 
Halasových textů o literatuře (Imagena, 1971) a 
výtvarném umění (Obrazy, 1968). V roce 2001 byl 
v rámci spisů vydán výbor z básníkovy 
korespondence (Dopisy). 

Halas rovněž překládal za jazykové spolupráce s 
dalšími autory: 

• z polštiny (spolupráce Josef Matouš): Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki 

• z ruštiny (spolupráce Ladislav Fikar, František 
Hrubín, Pavel Eisner): Alexandr Sergejevič 
Puškin 

• z maďarštiny (spolupráce Vilém Závada): Endre 
Ady 

• další překlady 
z bulharštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny. 

•  
Wikipedia    

 
 

ZAJÍMAVÁ ČESKÁ REPUBLIKA 

 
Lhota, Újezd 
 
Lhota (případně Lhotka, Lhoty, Lhotky, či Lehota) je častý název vesnic, které vznikly v období vrcholné středověké 
kolonizace na území Čech, Moravy a Slovenska. Usuzuje se, že vznik těchto osad spadá hlavně do 13. století a 1. poloviny 
14. století. Nejstarší písemný doklad Lhoty na českém území se vztahuje k roku 1199. 
S tímto názvem se můžeme setkat i v části Maďarska, v Polsku (v Polském Slezsku Ligota, či Lgota, ve východní části 
země Wola, či Wólka), a v Rusku (Wygoda, či Sloboda). 

Pro některé české obce nesoucí tyto názvy existují německé výrazy Lhotta a Ellgoth (např. Lhota u Olešnice, německy 
Lhotta; Komorní Lhotka, německy Kameral Elgoth). Stejně tak jako pro české, existuje i pro polské obce Ligota německý 
výraz Ellguth. 
 
Původ a historie názvu 
Obyvatelé nově založených osad měli určité povinnosti a práva vůči vrchnosti. Tyto povinnosti byly ale po určitou dobu po 
založení vesnice promíjeny (často 5 nebo 8 let). Tomuto období se říkalo lhóta a někdy se přeneslo do názvu nově založené 
osady. 

Dnes se na území ČR nachází cca 500 Lhot, Lhotek či vesnic, které toto pojmenování mají v názvu. Největší z nich dle 
počtu obyvatel je Ostrožská Lhota na Uherskohradišťsku. Největší seskupení těchto vesnic je ve východních, 
jihovýchodních a jižních Čechách, tedy na území mimo staré sídelní území. Z toho se usuzuje, že vznik těchto vesnic náleží 
do pozdějších fází osídlovacího procesu, kdy se začaly osídlovat i méně hodnotné půdy ve vyšších polohách. 

Zároveň je pro Lhoty typické, že byly zakládány místními obyvateli, konkrétně drobnými feudály v nevelké vzdálenosti od 
jejich vlastní vesnice. Pro to svědčí i názvy, které obsahují jméno zakladatele. Tato jména jsou ve valné většině 
slovanského původu. 

Lhoty často disponují přívlastky, které se vztahují buď k osobě zakladatele (např. Horákova Lhota), nebo velikosti (Dlouhá 
Lhota) či podobné charakteristiky (Dolní Lhota, Písková Lhota). 

Od roku 1981 obyvatelé těchto obcí každoročně pořádají Sjezd Lhot a Lehot. Setkávají se zde obyvatelé těchto obcí z České 
republiky a ze Slovenska 
 
Újezd byl ve středověku obvykle zalesněný, řídce zalidněný územní celek, který byl vymezen vodní sítí nebo nápadnými 
přírodními znaky. Tyto újezdy, které byly často ve vlastnictví církve nebo drobných feudálních rodů, byly během vnitřní 
kolonizace ve 12. století osidlovány místním obyvatelstvem a zařazovány do hospodářského celku vlastníka. Původně 
zahrnovaly pole, louky, lesy nebo pastviny, po osídlení v jejich rámci vznikalo i několik vesnic. Újezdy se tak stávaly 
základem budoucího panství nebo statku. 

Újezdy vznikaly podle starého českého práva pomocí svědků, kteří objetím na koních vyznačili hranici zalesněného a málo 
osídleného území. Odtud pochází název, který se také odrazil v řadě názvů vesnic na území újezdů vysazených. Dnes v 
Čechách existuje asi 118 obcí se slovem újezd v názvu, na Moravě je to 34 obcí. Pokud byl újezd malý a při vymezení jej 
stačilo obejít, vyskytuje se v pramenech pod názvem Ochoz (na Moravě i ochoza). 

Přestože vesnice v újezdech vysazené byly osídleny českým obyvatelstvem, v některých částech Čech se výjimečně objevují 
i názvy vesnic německé. Jde o oblasti hlavně na Sedlecku, Bílinsku a Litoměřicku a jsou dokladem nejstaršího 
kolonizačního pronikání německého obyvatelstva přes Krušné hory. 

Újezd se v dobových písemných pramenech může vyskytovat i pod názvy objazd nebo z latiny circuitus, circumequitacio, 
ambitus, praedium nebo jednoduše silva (les), z němčiny umreit. 

Wikipedia 
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Čeština 
 
Pokračujeme v párových souhláskách. Dnes si procvičíme D a T.  
Platí stejná pravidla jako minule. Pokud nevíme, které z těchto dvou písmen napsat, protože výslovnost je stejná, řekneme 
si jiný tvar, a to takový, který má za písmenem D nebo T samohlásku – množné číslo, zdrobnělinu, u sloves infinitiv. 
 
Doplňte D nebo T: 
 
Souse- má hla-. Ka- vlastní popravčí špalek. Tady je ale kli-. Je listopa-. Mám lis-. Jíš rád me-? Kvete sa-. Pojeď na zápa-.  
Ve sklenici je le-. Na kdy je naplánovaný odle- letadla? Sokolský sle- je úchvatný. Dosu- jsem se nic takového nenaučil. 
Pojď se mnou na hra-. Kolem zahrádky je dřevěný plo-. Není to příliš mnoho náho- najednou? Na drá- use-l droz-. 
Očekáváme příjez- obcho-níka. Nechoďte na mos-. Po cestě leze ha-.  Jirka dal třetím tahem ma-. Přinesl sklenářský ky-. 
 
Malé zajímavosti o češtině 

Kolik má čeština slov? 

To nelze bohužel určit úplně přesně, protože je to jazyk živý a neustále se vyvíjí. Můžeme vycházet z toho, kolik slov je 
zachyceno ve slovnících, ale stále se spíše pohybujeme v odhadech: Největší český slovník, Příruční slovník jazyka 
českého, obsahuje 250 000 hesel. 

V devíti svazcích zachycuje i slova, která dnes zná už málokdo. Na druhé straně neobsahuje slova jiná, obecně známá, 
například vulgarismy. Byl postupně vydán v letech 1935–1957. Čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého obsahuje 
kolem 200 000 hesel a je trochu mladší: z let 1960–1971. 

Ale náš jazyk, to není jen spisovná mluva! Musíme sem zahrnout širokou a pestrou paletu expresivních výrazu ̊, nemusí to 
být jen ony zmiňované vulgarismy, dále obecnou češtinu, slangové výrazy, slova přejatá/přejímaná z cizích jazyku ̊, 
odbornou terminologii nebo dialekty. 

Proto existuje poměrně nový Slovník nespisovné češtiny se 12 000 hesly v 1. vydání z roku 2006. A konečně velkého 
ohlasu se dočkal i Šmírbuch jazyka českého Patrika Ouředníka, 2005, obsahující přes 16 000 výrazu ̊ z oblasti argotu, 
slangu a vub̊ec „nekonvenční, okrajové češtiny“, používané v období let 1945–1989. 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
 
 

ZÁBAVA 

RECEPTY 
 

Větrníčky z odpalovaného těsta 
 

• 0,3 l vody 
• 1/2 kostky 100% ztuženého rostlinného tuku 
• 15 dkg hladké mouky 
• 4 celá vejce 

Na krém: 
• 1/2 l mléka (může být o něco více) 
• 2 pudinky 
• kostka másla 
• 4 vrchovaté lžíce cukru 
• trochu rumu 

 
1. Ve vodě rozehřejeme ztužený tuk a vmícháme mouku. Mícháme tak dlouho, až se těsto "odpaluje" (odlepuje) od hrnce i 
vařečky a přimícháme 4 celá vejce.  
2. Mezitím, co se rozehřívá trouba, napěchujeme teplé těsto do cukrářského sáčku a na plech (nevymaštěný!) natlačíme 
cca s pěticentimetrovými rozestupy malé větrníčky. Pečeme dozlatova. 
3. Na krém uvaříme hustý pudink, přidáme cukr, rum a do zchladlého pudinku vmícháme kostku másla. 
4. Zchladlé větrníčky rozřízneme horizontálně napůl a pomocí cukrářského sáčku je naplníme krémem. 
 
Tip: Větrníčky můžete na povrchu dozdobit cukrovou nebo karamelovou polevou 



Krajanské listy 7/10 

květen 2013 

Vepřová roláda 

Ingredience: 800 g vepřové kýty, 100 g slaniny, 100 g 
uzené šunky, 3 vejce, hořčice, 100 g mraženého hrášu, 
2 dcl zeleninového vývaru, sůl, pepř, grilovací koření  

Postup přípravy: vepřové maso rozkrojíme na plát, 
naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Dále 
posypeme na nudličky nakrájenou slaninou a šunkou. Na 
trošce oleje usmažíme vejce, osolíme a vmícháme do nich 
hrášek. Tuto směs natřeme na plát masa. Maso stočíme 
do rolády, převážeme nití a na oleji opečeme ze všech 
stran. Vložíme do pekáčku, podlejeme horkým vývarem, 
přikryjeme a pečeme asi 50 minut. Poté potřeme 
grilovacím kořením, které jsme si rozmíchali v trošce 
oleje a dopékáme již bez přikrytí do kůrčičky. Hotovou 
roládu nakrájíme na plátky a podáváme s brambory 
a zeleninovým salátem.  

Francouzská cibulová polévka 

Ingredience: 1 kg cibule, 20 g hladké mouky, ½ lahve 
jablečného vína (nebo suchého bílého vína), 2 l kuřecího 
vývaru, olivový olej, sůl, pepř  

Postup přípravy: cibuli nakrájíme na půlkolečka 
a necháme zesklovatět na olivovém oleji. Přidáme mouku 
a vaříme asi 2 minuty. Přidáme jablečné víno a vaříme, 
dokud se nám asi dvě třetiny nevypaří. Poté přidáme 
kuřecí vývar a vaříme asi 30 minut. Dle potřeby osolíme 
a opepříme. Podáváme se sýrovým toustíkem – sýr 
Ementál nebo Čedar necháme zapéct na toustovém 
chlebu.  

 

Česnekové kuřecí řízky 

Ingredience: 4 kuřecí řízky, 10 stroužků česneku, 
3 větší jablka, máslo, sůl, grilovací koření  

Postup přípravy: kuřecí řízky omyjeme, lehce 
naklepeme, osolíme a okořeníme grilovacím kořením. 
Naskládáme do máslem vymazaného pekáčku a maso 
poklademe plátky másla. Přidáme nakrájený česnek a na 
čtvrtky nakrájená a oloupaná jablka. Upečeme doměkka. 
Poté rozpečená jablka a česnek rozmačkáme vidličkou 
do šťávy. Podáváme s bramborovou kaší.  
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HUMOR 
  
 
*Žák je předvolán ke zkoušení. Přijde k učitelskému stolu, vylosuje si otázku, nervózně ji přečte a se zklamanýma očima se 
zeptá kantora, jestli by si nemohl vylosovat jinou. 

Kantor, který je očividně v dobré náladě, mu vyhoví. Když se toto však opakuje už počtvrté, kantorovi dojde trpělivost. 
„Dejte mi index, píši vám za tři!“ Žák šťasten odchází. Po chvilce se přísedící asistent učitele ptá: „Proboha proč jste mu dal 
trojku, když nic nevěděl?“  „No něco vědět musel, když tak usilovně hledal!“ 

 
 
*Baví se dvě vlaštovky a jedna povídá tý druhý: „Bude pršet.“ 

„Jak to poznáš?“ 

„Lidi na nás čumí.“ 
 
* Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: 
 "Zpráva pro zloděje: Nádrž je prázdná, rádio nemám a motor je vylágrovaný." 
 Druhý den přibude další lísteček: "Pro majitele auta:  
Takže kola jsou  ti  vlastně  taky na nic.“ 

 
 
 

Kutilové  
Příspěvek od pana Jana Šebesty 
 

Nevyčerpatelnou studnicí kutilských 
historek jsou lékaři. Koneckoncu ̊ jsou 
to oni, u kterých většina příběhů, 
jejichž hrdinou je kutil a cirkulárka, 
vrtačka, šroubovák či motorová pila 
nebo hoblovka, končí. Zvláště bohatou 
sbírku mají lékaři z rekreačních 
oblastí, protože chata či chalupa jsou 
pro kutila nejčastějšími polygony pro 
experimentování v duchu hesla udělej 
si sám. MUDr. Jaroslav Trávníček, 
obvodní lékař v Sedlici u Blatné, praví: 
"Když jsem dělal na chirurgii v Písku, 
dovezli nám pacienta, který si držel 
ruku v rozkroku. Ten nebožák něco 
vrtal a místo aby použil svěrák, držel 
si dřevo mezi koleny. Následkem bylo, 
že si provrtal šourek. Kolega Krampa 
to nemohl šít, protože říkal, že se 
smíchy neudrží. Skončilo to dobře, a 
pokud vím, tak následky toho úrazu 
po ošetření nebyly nakonec žádné. 
Ruční vrtačka vub̊ec je zdrojem 
nejru ̊znějších kratochvílí amatérských 
kutilu ̊. Obětí pokusu ̊ dokázat, že i 
intelektuál je schopen vyvrtat díru do 
zdi, byla manželka jistého pražského 
lékaře, který na své chalupě 
potřeboval zavěsit na zeď krucifix po 
babičce. Ta moudrá žena svému muži 
říkala: "Zbyňku, já na to pozvu 
souseda, to je řemeslník." Pan doktor 
zabořil vrtačku do zdi, když předtím 
zaaretoval spínač, takže když se 
přístroj kousl, vymkl se mu z ruky a 
začal rotovat šílenou rychlostí, aby se 

nakonec utrhl a odletěl. Cestou vzaly 
za své starožitné hodiny, televizor a 
poté, kdy se odrazil od šicího stroje na 
němž už nikdo nikdy nic neušije, bacil 
tu opatrnou dámu do hlavy. Když ji s 
otřesem mozku nakládali do sanitky, 
ještě prý zanaříkala: "Zbyňku, já ti to 
říkala." Případy, kdy kutilské úsilí 
poškodí nevinnou oběť, nejsou vzácné. 
MUDr. Trávníček pamatuje příklad, 
kdy si jistý chalupář za cenu 
nezměrného úsilí vykopal ve skále 
žumpu. Tam, kde by odborník udělal 
zábranu předepsanou normou, tento 
amatér položil přes zející jámu pouze 
překližku. Tak "ulovil" svoji ženu, 
která po pádu do hlubiny utrpěla 
kontuzi ledviny. 

Prsty Strojem nadmíru nebezpečným 
je okružní pila - populární cirkulárka 
"Tuhle mašinu bych zakázal pod 
trestem smrti." praví MUDr. Pavel 
Holub, primář ortopedického a 
traumatologického oddělení v 
příbramské nemocnici. Těch 
uříznutých prstu ̊ je nepočítaně. Jenže: 
těm lidem jako by to nestačilo. Měl 
jsem případ pacienta, který si 
amputoval prsty opakovaně." Když už 
se stane, a prsty jsou uťaty, bývá 
problém s jejich přišitím na puv̊odní 
místo. Někdy je replantace nemožná 
kvu ̊li poškození tkáně v místě utětí, 
nebo i proto, že prsty prostě nejsou k 
dispozici. MUDr. Jan Skoula z pražské 

lékařské záchranné služby uvádí 
případ, kdy kutil strčil tři prsty do 
hoblovky. Na dotaz lékaře, kde je 
má, odpověděl, že mu je sežraly 
slepice. V lékařských análech je 
zaznamenán i případ, kdy kutil, 
který přišel o prst při sekání dříví, 
použil promptně vteřinového 
lepidla. Prst tím zachránil pouze do 
chvíle, než mu byl v nemocnici 
opět amputován protože takto 
nalepený prst byl už replantace 
neschopný. A jsme-li už u 
vteřinového lepidla, uveďme i 
příklad dámy, která si amatérsky 
lepila nehty a protřela si oko. 
Oddělit slepená víčka potom dalo 
lékařu ̊m na očním dost fušku, když 
předtím museli uklidnit službu 
konající sestru, která se dala do 
nezvládnutelného smíchu, když se 
jí na dotaz, jaký má pacientka 
problém, dostalo prohlášení - já 
jsem si zalepila oko.  

Výbuch na toaletě , MUDr. 
Schwarz, ředitel pražské 
záchranky, uvádí případ 
amatérského natěrače. Dotyčný 
pán natřel plot na chatě. Ruce od 
barvy omyl hadrem napuštěným 
technickým benzinem. Ten poté 
odhodil do suchého záchodu, kam 
vzápětí odešel za potřebou. Přitom 
si dopřál cigaretu, kterou odhodil 
tamtéž. Následující výbuch 
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zpu ̊sobil těžké popáleniny sedacích 
partií amatérského natěrače, který se 
vznesl do vzduchu, přičemž prorazil 
stříšku kadibudky a zpu ̊sobil si otřes 
mozku spojený se zlomeninou klíční 
kosti. Při návratu k zemi to nevydržela 
chatrná konstrukce sedáku nad 
jímkou, a ten chudák skončil v 
hlubinách s obsahem pohříchu 
nevábným a zlomenou kyčlí.  

"Některé věci by někteří jedinci měli 
dělat v brnění, nebo si na to aspoň vzít 
přilbu a ochranný štít přes obličej," 
praví MUDr Trávníček. "Měl jsem 
tady pacienta, který sekal dříví 
hasičskou sekyrkou opatřenou na 
druhém konci špičákem, kterým si 
sám prorazil lebku." Naprosto 
neuvěřitelné věci se mohou dít, 
zmocní-li se amatér míchačky. 
Dovezou-li na traumatologii člověka, 
který vypadá, jako by ho pošlapal slon, 
možná že to bylo právě proto, že 
nešika měl v úmyslu pomoci míchání 
betonové směsi tím, že do míchačky 
strčil lopatu. Jakmile se mu lopata 
vymkla z ruky, nabrala ho za kšandy 
od montérek, několikrát ho vynesla do 
vzduchu a zase s ním bacila o zem. 
Přivolaný lékař konstatoval 
mnohočetné zlomeniny a pohmožděné 
ohanbí, neboť rozkrok montérek se 
choval jako lis.  

V jisté jihočeské obci je vzpomínána 
takříkajíc kolektivní katastrofa 
amatérských dřevorubcu ̊, kteří v 
dobrém úmyslu odstranit letitý akát 
ohrožující kapličku na návsi, použili 
lano zapřažené za buldozerem. 
Padající akát se následně zhoupl na 
drátech elektrického rozvodu, přičemž 
vytrhal nástřešní sloupky několika 
domu ̊, kde vzaly za své štíty a kusy 
střech. Potom dopadl na buldozer, 
jemuž zdemoloval kabinu a kořeny 
vrostlé do základu ̊ kapličky nakonec 
dokonaly dílo zkázy, protože za své 
vzal i svatostánek. 

O tom, co dokáže intelektuál s 
motorovou pilou v ruce, svědčí případ 
z Benešovska. Učitel základní školy 
začal prořezávat ořešák zpu ̊sobem, že 
usedl na řezanou větev, přičemž řez 
vedl mezi sebou a kmenem. Klasický 
případ podřezání vlastní větve pod 
sebou, s tříměsíčním pobytem 
v nemocnici. Z téhož soudku je případ 
amatérského tesaře, který vypuj̊čenou 
řetězovou pilou zcela bez uvažování 
přeřízl trám spojující pozednice krovu 
ve chlévě, tzv. hambalek, protože mu 

vadil při přebudování chléva na garáž. 
Následkem bylo okamžité zhroucení 
střechy, pod jejímiž troskami nebožák 
pohřbil sebe i svuj̊ automobil. Mohl 
mluvit o štěstí, že sám spočinul v 
dutině vedle svého vozu jen se 
zlomeninou žeber. 

Obzvláště populární jsou v lékařských 
kruzích amatérští elektroinstalatéři. 
Smrtelné úrazy ponechejme 
protentokrát stranou. Každý odborník 
vám řekne, že hroužit se do útrob 
televizoru šroubovákem bez izolace a 
sedě při tom na ústředním topení, je 
pitomost první třídy. Dotyčný kutil 
vypovídal v nemocnici, kam byl 
odvezen ve značně zbědovaném stavu, 
že ho to "prvně koplo do zadnice" poté 
"vlítl ksichtem do bedny", a když 
bezmocně ležel na zemi, mohl jen 
sledovat zpod ožehnutého obočí, jak 
od hořícího přijímače chytá nábytková 
stěna. Od té doby je silně alergický na 
televizní hokejové přenosy, protože 
touha spatřit prvoligový mač ho 
přivedla k osudovému rozhodnutí 
odstranit závadu svépomocí.  

Zcela přiměřený věku computeru ̊ je 
případ jisté inženýrky, která monitor 
svého pécéčka omývala mokrým 
hadrem za provozu. Lékař, který ji 
resuscitoval, jí poradil, ať příště 
přístroj alespoň vypne a když už, tak 
ať ten hadr aspoň předem vyždímá.  

Pod regálem nikdy nevěřte 
prodavaču ̊m nábytku, že sestavit to či 
ono je hračkou. Prodavači lžou a 
montážní návody zastírají rizika s tím 
spojená. V lékařských análech je 
zaznamenána i děsivá příhoda jistého 
doktora obojího práva, který uvěřil, že 
sestavení regálové stěny z nerezových 
trubek zvládne i amatér. Sestavení 
opravdu zvládl, a když se s regálem 
dostal do třímetrové výše u stropu své 
advokátní kanceláře, měl ho podle 
návodu ukotvit ve stropu 
šroubovacími hroty. Jakmile 
několikrát otočil maticí, regál se 
odlepil od stěny i s nešťastným 
juristou. Pod trubkami a 
nepohyblivého ho našli kolegové až 
nazítří ráno v poněkud potupné 
situaci, protože v tom stavu nemohl 
uchýlit na toaletu.  

Zcela rizikovým chováním je zlozvyk 
ukrývat potřebný spojovací materiál v 
ústech. Každý lékař vám potvrdí, že 
pokud spolknete hrst nerezových 
vrutu ̊,  jako jistý státní zaměstnanec, 

který si svépomoci montoval 
kuchyňskou linku, existuje jen 
malá možnost, že vyjdou 
přirozenou cestou. Vyjma újmy 
fyzické, existuje i reálné nebezpečí, 
že se kvu ̊li svépomocné montáži 
nábytku dostanete i do blázince. 
Lékaři sice mají sklon někdy 
přehánět, ale proč nevěřit 
známému pražskému sexuologovi, 
který tvrdí, že má už rok v péči 
kutila, který provozoval sex na 
svépomocně smontované palandě, 
která se pod náporem vášně 
zhroutila. Ten muž má od té doby 
problémy s erekcí a úspěchem 
terapeuta je prý už to, že přestal 
koktat.  

Na závěr malá statistika. Podle 
lékařu ̊ je prý nejčastější obětí 
kutilství profese vojáci z povolání. 
Domácí výbuchy a katastrofy 
spojené s požáry zpu ̊sobují hlavně 
pedagogové a ženy v domácnosti. 
Na montáže nábytku a vub̊ec vše, 
co se dělá podle návodu, by si měli 
dát pozor právníci, protože ti mají 
sklon pošetile věřit úředním 
návodu ̊m! Zabijačka. Že k úrazu 
mu ̊že přijít i technik, dokládá 
případ svépomocného řezníka 
občanským povoláním stavebního 
inženýra. Místo prasete omráčil 
sebe a vyděšené zvíře potom 
pokousalo několik zabijačkových 
hostu ̊, jimž musela být dána 
protitetanovka. A ještě poslední 
historka o tom, že fušovat se dá i 
do medicíny. MUDr. Schwarz 
vzpomíná na případ amatérského 
ošetření jistého zedníka, který padl 
pod neobvykle vysokou dávkou 
alkoholu, přičemž chrčel a podivně 
slintal. Jeho neméně zřízení 
kumpáni to okamžitě 
diagnostikovali jako epileptický 
záchvat. "Pacienta" znehybnili tím 
že na něj nalehli vší silou a podle 
jakési zmatené teorie, že 
epileptiku ̊m se musí vkládat něco 
mezi zuby, mu tam narvali násadu 
od lopaty. Vyjma polámaných 
žeber si musel potom dotyčný 
pořídit i zubní protézu. Pokud jste 
pod vánočním stromkem nenalezli 
vrtačku či hoblovku, nic si z toho 
nedělejte. Chopte se šroubováku a 
běžte naboso vyměnit vypínač v 
koupelně stojíce na mokrém 
ručníku. Přeji vám příjemný pobyt 
na jednotce intenzívní péče.
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SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 
 
Čeština: 
Soused má hlad. Kat vlastní popravčí špalek. Tady je ale klid. Je listopad. Mám list. Jíš rád med? Kvete sad. Pojeď na 
západ.  Ve sklenici je led. Na kdy je naplánovaný odlet letadla? Sokolský slet je úchvatný. Dosud jsem se nic takového 
nenaučil. Pojď se mnou na hrad. Kolem zahrádky je dřevěný plot. Není to příliš mnoho náhod najednou? Na drát usedl 
drozd. Očekáváme příjezd obchodníka. Nechoďte na most. Po cestě leze had.  Jirka dal třetím tahem mat. Přinesl 
sklenářský kyt. 
 
 
 
 
 


