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ÚVOD 
 
Vážení a milí krajané, 
 
V tomto čísle se můžete těšit na stálé rubriky Zprávy, Recepty a Humor. V Osobnostech, pošlušně hlásíme, si přečtete o 
Jaroslavu Haškovi, autorovi legendární postavy dobrého vojáka Švejka. V Zajímavé ČR se podíváme do lázeňského 
českého města Teplice, v Češtině pokračujeme v procvičování párových souhlásek a v Informacích velvyslanectví se 
dozvíte co se děje v kultuře. 
 
Za příspěvek dnes děkujeme panu Karlovi Vaňasovi, který nám poslal vtipné výroky, které prý  byly proneseny v soudních 
síních. 
 
 
Příjemné počteníčko 
 
Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 

(Kontakt: Embassy of the Czech Republic in Pretoria, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 
Republic of South Africa, P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa, 
e-mail : consulate_pretoria@embassy.mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 012 4312398) 
 

Pozvání na představení Hlas Anny Frankové na festivalu v Grahamstownu (4.-7. 
července 2013) 
Velvyslanectví ČR v Pretorii si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení Hlas Anny Frankové, které představí české 
fyzické a experimentální divadlo Spitfire Theatre Company. Představení se bude konat na uměleckém festivalu v 
Grahamstownu. 

Spitfire Theatre Company je jedním z nejprogresivnějších českých uměleckých těles ve svém žánru. Pro více informací 
viz http://www.bezhlavi.cz/index.php. 
Anna Franková (12. června 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem - březen 1945) byla dívka z německé židovské rodiny. 
Proslavil ji její deník, který si psala během skrývání v Amsterodamu za druhé světové války. Anne zemřela na tyfus v 
koncentračním táboře Bergen-Belsen. V češtině byl deník vydán knižně pod titulem Deník Anne Frankové. 
Hlas Anny Frankové se dotýká strastí i radostí třináctileté holčičky donucené se ukrývat ve skrýši zadního traktu domu. 
Avšak v hlase deníku nezaznívá pouze Anne, ale veškeré problémy skrývaných - těch kteří přežili i nepřežili. 
Místo a termíny představení: 
Umělecký festival v Grahamstownu. 
The Hangar 
Čtvrtek 4.7. 12:00 a 17:30 
Pátek 5.7. 12:00 a 21:30 
Sobota 6.7. 10:30 
Neděle 7.7. 14:00 
Doba trvání: 1 hodina (bez přestávky) 
Vstupenky (R60 , studenti R50) lze zakoupit u společnosti Computicket 
Více informací na www.nationalartsfestival.co.za 
 
 

K oslavám 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do českých zemí 
V letošním roce si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do českých zemí, na Velkou Moravu. Cyril a 
Metoděj se významně zapsali do českých dějin. 

Krátce z historie: 
Velkomoravskou říši (Velkou Moravu) založil moravský kníže Mojmír I. kolem roku 830 n. l. Její centrum leželo v 
jihomoravských úvalech (hradiště Mikulčice a Staré Město), dále se její území rozkládalo v oblasti Panonie, Slezska, části 
Slovenska a Čech. Obývali ji Slované, kteří se zabývali především zemědělstvím, žili v jednoduchých obydlích a vyznávali 
přírodní bohy. 

Rastislav, druhý moravský panovník, ve snaze zajistit co největší samostatnost říše, která čelila hrozbě ovládnutí z 
Východofranské říše, požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání křesťanských misionářů, kteří ovládali slovanský 
jazyk. Cyril a Metoděj dorazili v r. 863 ze Soluně (Konstantinopole), stali se učiteli a Slovanům ukázali cestu k moudrosti, 
naučili je číst a psát. Sestavili první slovanské písmo, hlaholici, a církevní jazyk,  staroslověnštinu. Díky těmto pokrokům 
se začaly vést bohoslužby ve staroslověnštině. Poprvé tak mohli i Slované rozumět slovům při mši, které byly do té doby 
slouženy v latině. 

Tradice říká, že Velehrad byl sídlem velkomoravských panovníků a arcibiskupa Metoděje. 

Velkomoravská říše zanikla v 10. století v důsledku nájezdů kočovných Maďarů a vnitřních sporů. 

K oslavám: 
Program oslav římskokatolické církve vyvrcholí v předvečer svátku slovanských věrozvěstů 4. - 5. 7. 2013, kdy konají „Dny 
lidí dobré vůle na Velehradě“. Podrobný přehled aktivit je v odkazu „kalendář akcí“ na webové adrese www.velehrad.eu. 
S partnery na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, Makedonii a Řecku je  připravován Projekt evropské 
poutní stezky. 
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Hlavním místem oslav pravoslaví byly Mikulčice (24. - 26. 5. 2013), kde za účasti patriarchy Bartoloměje, kardinála Vlka a 
arcibiskupa Graubnera, a za přítomnosti zástupců Parlamentu, vlády a samosprávy proběhla slavnostní bohoslužba. Více 
na www.mikulcice.pravoslavi.cz/index.html. 
Pro případ zájmu o uvedené téma upozorňujeme, že na stránkách www.noviny-robinson.cz naleznete publikaci Příprava 
oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu (informativní materiál pro učitele škol). 
 

Škola Tshegofatsong v Mamelodi: slavnostní předání malého rozvojového projektu dne 
24.5.2013 
Dne 24.5.2013 uspořádala zvláštní škola Tshegofatsong slavnostní předání vybavení pro dřevařské dílny a korálků, 
nakoupených pro pracovní terapii a výcvik v rámci tzv. malého lokálního projektu Velvyslanectví ČR v Pretorii v celkové 
hodnotě 50 tis. Kč. 

Tshegofatsong je jedinou zvláštní školou v oblasti Mamelodi s neoficiálně odhadovaným počtem obyvatel cca 1 mil., 
z nichž mnozí žijí v neregulérních podmínkách v živelně vznikajících sídlištích. Škola má v současné době přes 300 žáků. 
Děti v Tshegofatsong mají různá mentální i fyzická postižení jako autismus, poruchy zraku a sluchu různého stupně 
závažnosti a často pocházejí ze znevýhodněných rodin a obtížných sociálních podmínek. Ačkoliv Tshegofatsong patří pod 
správu ministersta školství provincie Gauteng, dostává pouze základní financování jako jiné školy pro děti bez zvláštních 
potřeb. Formou spolupráce s donory a dobrovolné práce v rámci komunity se však škola snaží o organizaci takových 
aktivit, jako pracovní terapie a výcvik, které by žákům měly poskytnout šanci na budoucí pracovní uplatnění. 

Cílem malého lokálního projektu financovaného ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v JAR v r. 2013 proto bylo přispět 
k aktivitám Tshegofatsong v oblasti pracovní terapie a výcviku dodávkou vybavení a materiálu pro dřevařskou dílnu a 
korálků pro učňovskou výrobu bižuterie. 

Slavnostního předání se vedle velvyslankyně ČR v JAR Blanky Fajkusové a ředitelky školy M. E. Mkhize zúčastnila také 
zástupkyně ministerstva školství provincie Gauteng pro daný okres (District 4) G. Maphai, dále představitelé Rotary 
klubu, učitelé a žáci z Tshegofatsong a další pracovníci Velvyslanectví ČR v Pretorii. Místní radio MAMS FM zorganizovalo 
přímý vstup do vysílání formou rozhovoru s velvyslankyní. 
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Inzeráty / Žádosti / Oznámení 

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. 

 
 

VÝBĚR ZPRÁV 

*Stavebnictví se propadá do stále hlubší krize, 
končí menší firmy 

Stavební firmy v Česku ničí už čtvrtým rokem trvající 
krize v odvětví. Končí řada zejména menších firem, které 
nemají finanční rezervy. Jiné musí propouštět. Podle 
zástupců některých společností za současný stav mohou 

nízké ceny a fakt, že zakázky vyhrávají firmy, které pracují 
za méně, než jsou skutečné náklady. Problémem je také 
nedostatek státních zakázek. Velké podniky se snaží krizi 
bránit posilováním aktivit v zahraničí. 
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Podle šéfa plzeňské pobočky Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví ČR Jana Muziky klesly během čtyř let v celé 
ČR i v Plzeňském kraji výkony v dopravním stavitelství o 
30 procent a v pozemním až o 20 procent. Stavebnictví 
navíc opouští stovky zaměstnanců, kteří už se budou 
těžko shánět, a do škol se hlásí stále méně mladých. Za 
čtyři roky přestala existovat v ČR i v Plzeňském kraji 
čtvrtina firem nad 50 zaměstnanců, čísla o menších 
firmách nejsou. Podniky pracují velmi často se ztrátou, 
jen aby udržely alespoň nějaké lidi. Nedostatek peněz ale 
vede k poklesu kvality. 

Mnoho majitelů firem tvrdí, že se dnes u zakázek řeší 
jenom cena. "Nabídneme cenu šest milionů, vyhraje 
firma, která to nabídne za čtyři miliony. Přitom se jedná o 
náročný domek. Firma existuje rok, nemá žádné 
reference a je napsaná na dvacetiletou holku, přesto si 
investor vybere ji a nám naše reference nepomůžou," řekl 
Ondřej Tomeček, jednatel frýdecko-místecké firmy 
Tomeček Bau. Vítězné firmy pak podle mnohých mají s 
nabízenou nízkou cenou jen dvě možnosti - práci provést 
nekvalitně nebo nezaplatit svým dodavatelům. 

O přežití bojují firmy v celé ČR. Například v Libereckém 
kraji uskutečnily loni dvě desítky stavebních firem s více 
než 50 zaměstnanci zakázky za 3,279 miliardy korun, ve 
srovnání s rokem 2009 je to ale pokles o více než 40 
procent. Ve Středočeském kraji se firmy místo velkých 
developerských projektů musejí spokojit s menšími 
zakázkami. V mnoha krajích považují stavaři za velký 
problém nedostatek státních zakázek. 

Některé firmy, především ty větší, se snaží krizi čelit 
posilování exportu a svých aktivit v zahraničí. 
Otrokovické skupině PSG, která patří k největším 
stavebním firmám v zemi, pomohly zejména projekty v 
Rusku navýšit loni i přes krizi ve stavebnictví obrat 
zhruba o dvě miliardy korun. Hranický výrobce stavebnin 
Cidem sice v prvních letošních měsících vykazuje nižší 
prodej, loni se mu ale ještě podařilo mírně zvýšit tržby, 
odbyt firmě rostl hlavně v Rakousku a Polsku. 

Pátá největší stavební firma v zemi OHL ŽS z Brna letos 
očekává nárůst tržeb o zhruba 30 procent na 12 miliard 
korun. Jedním z důvodů jsou právě zakázky v zahraničí, 
které firma získala. Také velké firmy z Vysočiny chtějí 
posilovat své zahraniční aktivity. Například skupina PSJ, 
která zaměstnává téměř 800 lidí, získává podstatnou část 
zakázek v cizině; v posledních letech hlavně v Rusku, na 
Slovensku, v jihovýchodní Asii a v arabských zemích. 
Jeden z největších českých výrobců interiérových dveří a 
zárubní Sapeli Center se snaží prosadit na Slovensku a v 
Rakousku. 

*Baťovi potomci požadují od České republiky 
desítky miliard 

Potomci legendárního obuvníka Jana Antonína Bati 
(1895 až 1965) zřejmě zamíří se svými nároky na 
navrácení majetku, zestátněného po válce v tehdejší 
Československé republice prezidentskými dekrety kvůli 
údajné Baťově kolaboraci s nacisty, až k mezinárodnímu 
soudu ve Štrasburku.  

Potomky k tomu povzbudilo české i slovenské uznání 
nezákonnosti poválečného odsouzení J. A. Bati jako 
kolaboranta. Jedná se přitom o rozsáhlý majetek a akcie 
znárodněné firmy Baťa, a. s. Zlín za minimálně desítky 
miliard korun. 

„Potomci Jana Antonína Bati uvažují o tom, že se budou 
náhrady škody domáhat přes mezinárodní soud ve 
Štrasburku.  

J. A. Baťa byl v roce 1947 československým Národním 
soudem v nepřítomnosti označen za zrádce kvůli údajné 
kolaboraci s nacisty. Česká republika ho rehabilitovala v 
roce 2007. Nyní jeho trest dlouholetého vězení a 
propadnutí majetku zrušil i slovenský soud. 

O vyplacení náhrady škody v Česku žádá asi pět rodinných 
větví potomků J. A. Bati. Ty přes právní zástupce požádaly 
o náhradu ministerstvo financí, to však její výši stanovit 
odmítlo. Část rodiny se proto obrátila na soudy. 

 Případ Jana Antonína Bati se již dostal i k Ústavnímu 
soudu ČR, v Česku tedy prošel všemi justičními stupni. 
Celkový výsledek byl ale negativní. České úřady a soudy 
neuznaly práva dědiců kvůli nedodání vyžádaných 
podkladů. 

Celosvětově uznávanou firmu Baťa, a. s. Zlín získal po smrti 
Tomáše Bati v roce 1932 jeho nevlastní bratr Jan Antonín 
Baťa. Stát mu po druhé světové válce odebral především 
průmyslové areály ve Zlíně, Třebíči, Zruči nad Sázavou a 
Sezimově Ústí. Ale také zámek Napajedla a celou síť 
československých prodejen a obchodních domů firmy Baťa, 
kterou po revoluci v roce 1989 získal Tomáš Baťa junior, 
synovec Jana Antonína Bati. 

Na Slovensku vlastnila firma Baťa Bojnický zámek, továrnu 
v Partizánském a řadu dalších nemovitostí. Významnou 
část náhrady škody však tvoří rovněž akcie znárodněné 
firmy Baťa, a. s., Zlín a dalších desítek menších společností. 

V roce 1941 odjel Jan Antonín Baťa do Brazílie, kde později 
také zemřel. Nyní tam žije osm desítek členů jeho rodiny. V 
minulosti se odškodnění podařilo na Československu 
vymoci jen některým podnikatelům, kteří odešli do 
emigrace. 

*České dráhy se chlubí novými vlaky, kvůli nim 
však mají rekordní dluhy 

Novější a pohodlnější soupravy, na které se Českým 
drahám daří nalákat více lidí ke svezení, mají i svoji 
odvrácenou tvář. Státní dopravce kvůli nim padá do větších 
dluhů. Loni přesáhla zadluženost firmy padesát procent, 
meziročně objem dlouhodobých závazků stoupl více než o 
třetinu.  
 
České dráhy modernizují vozový park, kvůli tomu však mají 
rekordní dluhy.  
Dluhy firmy porostou až do roku 2015, dráhy už si půjčily 
přes 22 miliard korun, což je více než pětkrát tolik, než 
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dlužily při nástupu současného šéfa Petra Žaludy v roce 
2008. 

I když větší zadluženost znamená čím dál větší náklady na 
splátky úroků, dráhy půjčky vysvětlují nutností obnovy 
vozového parku. Ten naopak v posledních letech výrazně 
omládl, což se projevuje i v nárůstu počtu cestujících. Ti 
však nepřibývají zdaleka takovým tempem. 

"Vzhledem k potřebě investic kulminuje plánovaný dluh v 
letech 2013 a 2014 s tím, že od roku 2015 se předpokládá 
postupné snižování zadluženosti," řekl mluvčí drah Radek 
Joklík. "I přes zvýšení dlouhodobých závazků zůstává 
zadluženost skupiny na bezpečné hladině dlouhodobě 
udržitelného dluhu," tvrdí firma ve výroční zprávě. Objem 
dlouhodobých závazků už přesáhl roční výši tržeb z 
jízdného a úhrad od státu a krajů. 

Dráhy loni vydanými dluhopisy částečně splatily některé 
úvěry a přesunuly svoji zadluženost z krátkodobých úvěrů 
do dlouhodobých závazků. Objem všech dluhopisů už 
tvoří více než patnáct miliard korun, první emisi z roku 
2009 už dráhy splatily i nově vydanými dluhopisy. Jen na 
úrocích musela firma zaplatit loni téměř 700 milionů 
korun. 

Vedení drah se už nemůže tak snadno zadlužit - úvěry či 
dluhopisy nad miliardu korun, stejně jako investice, bude 
schvalovat jejich řídící výbor, zatímco dosud stačilo 
schválení dozorčí radou. 

Celá skupina Českých drah loni hospodařila na první 
pohled s vysokou ztrátou 1,6 miliardy korun, většinu této 
sumy však způsobil jednorázový odpis majetku v ČD 
Cargo. Přesto se drahám nedaří vydělávat na jejich 
hlavním byznysu, osobní dopravě. Loni sice došlo ke 
zmírnění ztráty na 517 milionů korun, částečně však díky 
zvýšení úhrad od krajů. Nákupy nových vlaků ovlivňují 
negativně i hospodaření, jen odpisy stouply meziročně o 
více než 400 milionů korun. 

*Nezaměstnanost v dubnu klesla na 7,7 procenta, 
pomohly sezonní práce 

Nezaměstnanost v Česku se v dubnu snížila na 7,7 
procenta z březnových osmi procent. Podle analytiků se 
na poklesu podepsaly pouze začínající sezonní práce, o 
dlouhodobém zlepšení nemůže být řeč.  
Úřad práce evidoval na svých pobočkách celkem 565 228 
uchazečů o zaměstnání. Z toho bylo 551 662 lidí ve věku 
15-64 let, kteří mohli okamžitě nastoupit do práce.  

Údaje jsou podle nové metodiky, která stanovuje podíl 
nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let.  

"V zásadě se jedná o klasický sezonní vývoj - nabírání 
sezonních zaměstnanců na jaře, který můžeme vidět 
každý rok," uvedl analytik Raiffeisenbank Václav Franče. 

Podle něj nelze zatím hovořit o zlepšení situace na trhu 
práce. "Podíl nezaměstnaných je nyní o 1,1 procentního 
bodu vyšší než ve stejném období minulého roku. 
Pozitivním znakem ale je nárůst pracovních míst o 2,3 % 
v dubnu," doplnil Franče. 

"Dlouhodobější a výraznější snížení počtu nezaměstnaných 
však vyžaduje, aby firmy uvěřily v ekonomické oživení a 
začaly opět vytvářet nová pracovní místa," domnívá se 
manažer společnosti PwC Libor Stodola.  

K tomu podle něj však ve větší míře dojde až v příštím roce. 
"Letos očekáváme spíše stagnaci s nepatrnými náznaky 
zlepšení v závěru roku," řekl Stodola. 

*Po transplantaci obličejů má Pomahač nový cíl: 
chce umět nahrazovat nohy 

Známý český chirurg Bohdan Pomahač si vytyčil nový cíl, 
chce provádět transplantace nohou.  První takovou operaci, 
která je mimořádně obtížná, provedli poprvé lékaři ve 
Španělsku až v roce 2011. Pomahač, který působí v 
americkém Bostonu, v minulosti jako jeden z prvních 
provedl úspěšně transplantaci obličeje a má zkušenosti i s 
transplantováním rukou.  

 
Pomahačovým cílem je nahradit transplantacemi protézy 
nohou. "Nám to pomůže zjistit, jestli ty nohy (od dárců) 
opravdu jsou, nebo nejsou lepší než protézy, a do jaké míry. 
Už máme připravené vědecké protokoly, takže je to 
víceméně otázka výběru správných pacientů, se kterými 
začneme," řekl chirurg Bohdan Pomahač. 

Podle Pomahače také odpadne díky možnosti transplantací 
stres, kdy se doktoři snaží co nejdříve po úrazu zachránit 
nohu pacienta. 

Takové operace by mohly pomoci třeba obětem nedávného 
bombového atentátu, který se stal právě v Bostonu. "To je 
obrovská naděje v jejich životě a pacientů jim podobných, 
kteří během hodiny ztratí něco tak důležitého, jako jsou 
ruce nebo nohy," míní Pomahač. 

Český lékař navíc usiluje o nejvyšší metu v oboru 
transplantací, a to vytvoření "stavu tolerance", kdy i bez 
léků tělo pacienta neodmítá tkáň od dárce. 

*Zemřel Valtr Komárek (†82): Legenda sametové 
revoluce  

Bývalý šéf Prognostického ústavu a uznávaný ekonom Valtr 
Komárek (†82) zemřel. Zradilo jej srdíčko.  
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Kdo byl Valtr Komárek?   

• rodák z Hodonína, narodil se v židovské rodině v srpnu 
1930, jeho rodiče zemřeli v koncentračním táboře. 
Komárek skončil u pěstounů, ti jej schovávali před 
gestapem a dali mu prý "první i poslední", včetně toho, že 
riskovali své životy. 

• po válce se stal členem KSČ a vystudoval Ekonomický 
institut v Moskvě, v 60. letech byl členem Státní 
plánovací komise ÚV KSČ 

• 1964 až 1967 působil na Kubě jako poradce 
revolucionáře Ernesta Che Guevary 

"Když se stal ministrem, dal si podmínku, že bude 
pracovat za dělnický plat, to bylo pouhých sto pesos, a 
vymínil si také, že bude mít neomezený příděl doutníků a 
kávy… Zkratkou byste ho zařadili jako nějakého 
francouzského intelektuála. Byl nesmírně sečtělý, znal 
dobře prokleté básníky…," vzpomínal na Che Guevaru 
před časem Komárek. 

• v roce 1968 plánoval Komárek ekonomické reformy 
Pražského jara, které však utnulo období normalizace. Do 
roku 1971 působil na postu generálního sekretáře 
Hospodářské rady ČSSR, pro své reformní postoje byl 
však odvolán. 

• několik normalizačních let strávil v ústranní, v roce 1978 
však při Brežněvovském uvolňování režimu nastoupil do 
Ekonomického ústavu ČSAV 

• od roku 1984 vedl Prognostický ústav, jehož členy se stali 
třeba i Václav Klaus, Miloš Zeman (docházel na jednání, ale 
oficiálním členem se stal až po revoluci), Karel Dyba, 
Miroslav Ransdorf a další ekonomové 

• v listopadu 1989 Komáre spolupracoval s Občanským 
fórem a stal se 1. místopředsedou Čalfovy vlády. Hýřil 
tehdy optimismem. Známé je jeho prohlášení o tom, že 
Československo dožene Rakousko do 10 let a marka bude 
za dvě koruny. 

"Když jsme se zbavili bariér, musíme jít rychle dopředu, ale 
nepočítal jsem s tolika odbočkami, které nás na té cestě 
zdržely", přiznal však později vynikající ekonom, že se 
nechal unést revolučním nadšením. 

• po zániku Prognostického ústavu odešel z veřejného 
života do ústraní, v březnu 2011 se stal čestným předsedou 
ČSSD 

• v historicky první přímé prezidentské volbě podporoval 
Miloše Zemana 

• byl otcem novinářů Martina a Michala Komárka 
 
Zdroj: iDnes.cz    

 

ČESKÉ OSOBNOSTI:  

Jaroslav Hašek  

(30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou) 
byl český spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury (54 
jazyků v roce 1994), proslulých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války 

 

Hašek pocházel z rodiny předčasně 
zesnulého učitele matematiky. Po 
nedokončených studiích na 
gymnáziu se vyučil drogistou a 
nakonec maturoval na obchodní 
akademii. Stal se 
zaměstnancem banky Slavia, brzy se 
ale začal živit výhradně novinařinou 
a literaturou. V té době se také 
seznámil s českými anarchisty. Začal 
vést bohémský a tulácký život 
(prošel pěšky 
mj. Slovensko,Halič, Uhry). Povídky 
z těchto cest mu tehdy 
otiskovaly Národní listy. Začal mít 
ale problémy s alkoholem, které se 
postupem času zvětšovaly. 

Seznámil se s Jarmilou Mayerovou, 
se kterou se později oženil. 

V roce 1907 byl krátce vězněn za svoji 
anarchistickou činnost. 

Roku 1908 redigoval Ženský obzor, 
od 1910 Svět zvířat, od 1911 přispíval 
do Českého slova, dále pak 
do Pochodně, Humoristických 
listů, Kopřiv, Karikatur, nějaký čas 
vedl též Kynologický ústav, což ho 
později inspirovalo ke knize Můj 
obchod se psy. 

V roce 1911 založil Stranu mírného 
pokroku v mezích zákona, politickou 
mystifikaci karikující volební poměry, 
a vystupoval jako její kandidát. 
V tomto období byl spolu 
s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. K
ischem a dalšími spoluautorem řady 
kabaretních vystoupení, kde byl 
i hlavním účinkujícím. 

V roce 1915 narukoval v Českých 
Budějovicích k 91. pluku a s ním 
odjel na haličskou frontu v Rusku. 
O úmyslu narukovat téměř nikomu 
neřekl, proto byl nějakou dobu 
hledaný. Od září 1915 do 
léta 1916 byl v zajetí v táboru 
Totskoje a vstoupil do 
Československých legií. Poté byl 
odveden do čs. pluku, kde působil 
jako písař, emisař náborové 
komise a střelec, poté byl přeložen 
ke spojovacímu oddílu, 
kulometnému oddílu (kdy se 
zúčastnil bitvy u Zborova) a do 
kanceláře 1. pluku. Od listopadu 
1917 do února 1918 publikoval v 
časopise Čechoslovan a Čs. voják, 
tehdy byl autor řady 
protibolševických článků. 
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Koncem února 1918 po ústupu čs. 
legií vstoupil do Československé 
sociálně-demokratické strany 
dělnické v Rusku. V březnu přijel do 
Moskvy a začal spolupracovat s 
bolševiky. V dubnu přestoupil z čs. 
legií do Rudé armády a přijel 
do Samary, následující rok byl 
ředitelem armádní tiskárny v Ufě, 
náčelníkem oddělení pro práci 
s cizinci aj. Co vedlo Haška 
k opuštění myšlenky anarchismu 
a přijetí socialistických myšlenek, 
nikde neobjasnil. V Rusku se znovu 
oženil (po návratu do Čech nebyl 
souzen za mnohoženství jen díky 
tomu, že v Rusku nebyl zrovna 
pořádek a neuznávaly se vzájemně 
různé smlouvy). 

V prosinci 1920 přijel zpět do Prahy, 
kde se vrátil ke svému bohémskému 
způsobu života. Mnoho historek 
z této doby sepsal Haškův 
přítel Zdeněk Matěj Kuděj. 

25. srpna 1921 odešel do Lipnice nad 
Sázavou, kde 3. ledna 1923 zemřel 
ochrnutím srdce. 

Jeho zdaleka nejslavnější text, 
čtyřdílný humoristický román Osudy 
dobrého vojáka Švejka za světové 
války byl přeložený do 54 jazyků, byl 
několikrát zfilmovaný 
i zdramatizovaný. Jde o 

nejvýznamnější Haškovo dílo mnoha 
lidmi spojované s kongeniálními 
ilustracemi Josefa Lady. Toto dílo 
nestihl dokončit, 4. díl za něj 
dokončil Karel Vaněk, který se však 
vzdálil původní myšlence díla. Začal 
vycházet na pokračování r. 1921, ale 
bylo velmi kritizováno (Viktor 
Dyk, Jaroslav Durych, F. X. Šalda aj.). 
Příznivců měl román zpočátku málo 
(jako první ho za velké dílo označil 
zřejmě Ivan Olbracht v kulturní 
rubrice Rudého Práva, pozitivní postoj 
k němu zaujali i  Karel Čapek, Karel a 
Josef Čapek, Josef Čapkovi. Diskuse 
o hodnotě díla se vedly i později. Proti 
Švejkovi se postavil např. Václav 
Černý, přihlásila se však k němu celá 
plejáda českých literárních teoretiků, 
umělců, či intelektuálů. 

Švejk byl několikrát dramatizován, 
sám Hašek provedl první dramatizaci 
pro Revoluční scénu Emila Artura 
Longena, roku 1928 vytvořil ze Švejka 
divadelní představení Haškův 
přítel Max Brod, roku 1963 Pavel 
Kohout. Mezinárodní proslulosti 
dosáhla divadelní adaptace Švejk ve 
druhé světové válce německého 
dramatika a režiséra Bertolda Brechta. 
První filmové zpracování, ještě v němé 
éře, se datuje k roku 1926, kdy Švejka 
natočil Karel Lamač. Jiří Trnka natočil 
loutkový film o Švejkovi roku 1954, za 

tři roky pak vznikla nejslavnější, 
dvoudílná filmová adaptace Karla 
Steklého s Rudolfem Hrušínským v 
hlavní roli. Švejk lákal i zahraniční 
filmaře, roku 1960 například Axel 
von Ambesser natočil v 
tehdejší NSR snímek Der Brave 
Soldat Schwejk, 
v polském televizním 
filmu Przygody dobrego wojaka 
Szwejka z roku 1999 ztvárnil 
Švejka populární Jerzy Stuhr. 

 

Při příležitosti 130. výročí Haškova 
narození byla odhalena, 27. dubna 
2013, velká žulová hlava vysoká 
265 cm s názvem "Hlava XXII", na 
louce u Lipnice nad Sázavou. 
Sochu s kamene vytvořil umělec 
Radomír Dvořák. Název Hlava 
XXII je vzat z názvu knihy Josepha 
Hellera. Jak svědčí Arnošt 
Lustig, Joseph Heller mu osobně 
před lety řekl, že "by bez četby 
Dobrého vojáka Švejka svůj 
americký román Hlava XXII 
nenapsal". Na soše je vytesán citát 
ze Švejka: Život lidský, poslušně 
hlásím, pane obrlajtnant, je tak 
složitej, že samotnej život člověka 
je proti tomu hadr. 

Zdroj :Wikipedie  

 

ZAJÍMAVÁ ČESKÁ REPUBLIKA 

Teplice 
 
(německyTeplitz, dříve Teplitz-Schönau, v letech 1945–1946 Teplice-Šanov) jsou lázeňské statutární 
město v Ústeckém kraji. Leží 15 km západně od Ústí nad Labem v široké kotlině mezi Krušnými horami a 
Českým středohořím. Dominantou města viditelnou zdaleka je Doubravská hora. Teplice mají přes 50 
tisíc obyvatel a jsou známé jako lázeňské město i svým fotbalovým klubem FK Teplice. 
 
Dějiny do 2. Světové války 
Archeologické vykopávky dosvědčují, že na území města 
sídlili pravěcí lovci před 10–40 tisíci roky. Ve 4. století př. 
n. l. zde sídlili Keltové a po nich germánské kmeny 
Markomanů a Kvádů. 

Termální prameny zde byly podle Hájkovy kroniky 
objeveny roku 762, viz památka Pravřídlo ve znaku 
města, ale první důvěryhodná zmínka o části města 
Trnovany pochází z roku 1057, další pak z konce 
12.století. V blízkosti starší slovanské vesnice založila 
kolem roku 1160 královna Judita, manželka Vladislava I., 
klášter benediktinek. Po zhruba stovce let vzniká 
opevněné gotické město na obdélném půdoryse. 
Teplicemi procházela významná obchodní cesta do Saska. 
Klášter zanikl v závěru nebo brzy po skončení husitských 
válek, po bitvě Na Běhání roku 1426 a před rokem 1436, 
kdy se klášterní budovy stávají majetkem Jakoubka z 

Vřesovic. 

Vrchnost se v Teplicích často střídala, na místě kláštera 
vznikl renesanční zámek a dále se rozvíjelo lázeňství. 
Poslední český majitel Teplic, Vilém Vchynský ze Vchynic, 
byl zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v únoru 
1634 v Chebu. Panství bylo zkonfiskováno císařem a 
věnováno Janovi z Aldringenu.Ten umřel za záhadných 
okolností ještě téhož roku, dříve než panství spatřil. Panství 
zdědila Janova sestra, která jej věnem přinesla Jeronýmu 
Clarymu. 

Po třicetileté válce bylo vybité obyvatelstvo Teplic 
doplňováno přísunem německých kolonistů, jejichž 
potomci Teplice obývali až do odsunu v roce 1945. Z roku 
1680 pocházejí první seznamy lázeňských hostů, nejstarší v 
ČR. Claryové přestavili v barokním slohu zámek, roku 1718 
také vznikl barokní sloup Nejsvětější Trojice (morový 
sloup) z dílny Matyáše Bernarda Brauna, dodnes stojící na 
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Zámeckém náměstí. 

V 18. století se rozvíjel průmysl: po roce 1742 vznikly v 
okolí Teplic první hnědouhelné doly a vzkvétala také 
výroba punčoch. Převážně dřevěné Teplice podlehly z 
větší části požáru v roce 1793, obnovovány byly již v 
klasicistním slohu. 

V roce 1812 se v Zámecké zahradě setkali Ludwig van 
Beethoven s Johannem Wolfgangem Goethem. Toto 
první setkání bylo zároveň i jejich poslední. 

Teplice byly místem, kde v roce 1813 panovníci Rakouska, 
Pruska a Ruska podepsali dohodu proti Napoleonovi. 

V roce 1938 byly Teplice připojeny jakožto součást Sudet 
k Třetí říši. 
 
Pamětihodnosti 
Kostely  

▪ Kostel sv. Jana Křtitele- stojí v dolní části 
Zámeckého náměstí.  

▪ Kostel Povýšení sv. Kříže na Zámeckém náměstí 
mezi kostelem sv Jana a zámkem  

▪ Kostel Prokopa Holého na návrší, Chelčického 447/2 
, na křižovatce s ul. Českobratrskou, s mohutnou 
věží, tvoří dominantu.  

▪ Kaple Povýšení svatého kříže, původně hřbitovní z 
let 1728-1730.  

▪ Kostel sv. Alžběty v Šanově z let 1864–1867 
▪ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Trnovanech je 

cihlová trojlodní basilika z roku 1910 při silnici do 
Ústí nad Labem. 

 
Ostatní budovy  

▪ Zámek je rozlehlý komplex budov, uspořádaný do 
pěti křídel s nádvořím otevřeným do zámeckého 
parku. V zámku dnes sídlí muzeum s pozoruhodnou 
sbírkou soch. 

▪ Zahradní a plesový dům je barokní patrová stavba, 
kterou roku 1732 postavil K. Lagler. Stojí volně na 
západ od zámku a v přízemí je dnes kavárna. 

▪ Hradna Doubravské hoře se šesti baštami a 
příkopem z let 1478-1486, roku 1644 pobořený a 
opravený koncem 19. století. 

▪ Divadlo bratří Čapků s kinem a restaurací postavil v 
letech 1919-1924 architekt R. Bitzan. 

▪ Concordia. Expresionistická budova postavená pro 
libereckou pojišťovnu Concordia (dokončena v roce 
1931)  

 

Sochy a pomníky  

▪ Morový sloup Nejsvětější Trojice na Zámeckém 
náměstí je dílo M. B. Brauna a kameníka M. Blümela z 
roku 1719. 

▪ Řada cenných barokních soch po městě. 
▪ Jubilejní kašna (lidově „u prasátek“) v parku u divadla 

je šestiboká kašna s novorománským sloupem 
uprostřed z roku 1862, která připomíná pověst o 
založení lázní roku 762. Jako chrliče slouží prasečí 
hlavy. 

▪ Pravřídlo, kamenný výklenek s původním pramenem v 
ulici pod kostelem 

▪ Pomník německého básníka J. G. Seumeho, který v 
Teplicích roku 1810 zemřel, v Havlíčkových sadech. 

 
Lázně a lázeňské budovy 
V Teplicích se léčí v prvé řadě kardiovaskulární choroby, 
dále pak problémy spojené s onkologickými 
onemocněními, nemoci z poruch výměny látkové a žláz s 
vnitřní sekrecí (cukrovka), nemoci pohybového ústrojí a 
nervová onemocnění. 

Lázeňské domy: 

▪ Císařské lázně, jméno po císaři Franzi Josefovi I 
▪ Lázeňský dům Beethoven,  
▪ Kamenné lázně z roku 1911 
▪ Nové lázně 
▪ Vojenské lázně (nepatří pod společnost Lázně Teplice v 

Čechách) 
▪ Hadí lázně 
 

▪ Sadové lázně  
▪  
▪  
▪ Zdroj: Wikipedie 

 
 
 

Čeština 

Stále tu máme párové souhlásky. Dnes se budeme věnovat dvojici s háčky – Ď a Ť. 
Pravidla platí stejná jako pro ostatní párové souhlásky. Pokud nevíme, které z těchto dvou písmen napsat, protože 
výslovnost je stejná, řekneme si jiný tvar, a to takový, který má za písmenem samohlásku – množné číslo, zdrobnělinu a u 
sloves infinitiv. 
 
Cvičení  
Doplňte Ť nebo Ď: 
 
Se- tady než se pro tebe vrátím. Vra- mi to! Poj- a sedni si se mnou na ze-. Hned te- čekám správnou odpově-. Vyho- 
zeleninovou na- na kompost. To je zámořská lo-. Kde je lodní zá-? Rybáři používají sí- a ká-. Přive- ho sem te- hned. Poje- 
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s námi na pou- k babičce. Se- tady a bu- tiše! Je- pomaleji! Co je to tu za spouš-? Vla-ko, ho- nám ten míč! Kde pracuje 
tvůj ta-ka? Za městem stojí stará hu-. Jak se jmenuje vaše cho-? Svi-, sluníčko, svi-, ať mi šije ni-. Le-, ptáku, le-. 
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
 

Zajímavosti o češtině 
 
Kolik lidí mluví česky? 

Česky mluví zhruba 11,5 milionu ̊ lidí, z toho přes 10 milionu ̊ v České republice. V du ̊sledku několika vln vystěhovalectví 
během posledních 150 let používají češtinu všude po světě i desetitisíce emigrantu ̊ a jejich dětí. 

Autor: Jana Kolková (ÚIV) 

Citáty chytrých právniček 

Příspěvek od pana Karla Vaňase 

Jejich autorky nejsou nijak zaostalé. Jsou to  právničky! Tyto otázky a odpovědi totiž skutečně padaly vesměs v soudní 
síni. Z úst soudkyň a obhájkyň:  

  
1.   "Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?"  
  
  2.  "Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?"  
  
  3.  "Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?"  
  
  4.  "Byl jste sám, či o samotě?"  
  
  5.  "Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?"  
  
  6.  "Zabil vás?"  
  
  7.  "Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"  
  
  8.  "Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?"  
  
  9.  "Kolikrát jste spáchal sebevraždu?"  
  
10.  Otázka: "Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?"  
 Odpověď: "Ano."  
 Otázka: "A co jste v tu dobu dělala?"  
  
11.  Otázka: "Takže ona měla tři děti?"  

 Odpověď: "Ano"  

 Otázka: "Kolik mezi nimi bylo chlapců?"  
 Odpověď: "Žádný."  

 Otázka: "Byla mezi nimi nějaká děvčata?"  

  
12.  Otázka: "Takže ty schody vedly dolů do sklepa?"  

Odpověď: "Ano"  

 Otázka: "A ty schody vedly také nahoru?"  
  
13.  Otázka: "Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?"  
 Odpověď: "Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně."  
 Otázka: "A vzal jste s sebou svou novou ženu?"  
  
14.  Otázka: "Jak bylo ukončeno vaše první manželství?"  

Odpověď: "Smrtí."  
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Otázka: "A čí smrtí došlo k ukončení manželství?" 
 
15.  Otázka: "Můžete tu osobu popsat?"  

Odpověď: "Byl střední výšky a měl plnovous."  
Otázka: "A šlo o muže či ženu?"  

 
16.  Otázka: "Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?"  

Odpověď: "Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých."  
  
17.  Otázka: "Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?"  

Odpověď: "Odmalička."  
  
18.  Otázka: "Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?"  

Odpověď: "Ne"  

Otázka: "zkontroloval jste krevní tlak?"  
Odpověď: "Ne"  
Otázka: "zkusil jste nalézt známku dechu?"  
Odpověď: "Ne"  
Otázka: "Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?"  
Odpověď: "Ne"  
Otázka: "Jak si můžete být tak jist?"  
Odpověď: "Protože její mozek ležel ve sklenici na mém  stole."  
Otázka: "Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?"  
Odpověď: "Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička." 

 Zdroj neznámý 

ZÁBAVA 

RECEPTY 

Pletené housky 

Doba přípravy: 120 minut     Počet kousků: 20 

Suroviny: 
700 g hladké mouky 
sáček sušeného droždí 
200 ml teplého mléka 
80 g sádla 
lžička soli 
2 vejce 
hladká mouky na vál 
žloutek na potření 
mák, hrubá mořská sůl, semínky slunečnice, sezamu na posypání 

Postup: 
Mouku smícháme se sušeným droždím, přidáme mléko, sůl, rozpuštěné teplé sádlo a vejce a vypracujeme hladké těsto, 
které necháme 40 minut v teple kynout. Pak těsto ještě dvakrát zpracujeme a pokaždé necháme dalších 10 minut kynout. 
Z těsta vyválíme váleček, rozdělíme ho na stejně dlouhé kousky a vždy ze tří válečků pleteme malé housky. Hotové housky 
rozložíme na plech vyložený pečicím papírem, potřeme rozšlehaným žloutkem, posypeme solí a semínky a pečeme v 
troubě vyhřáté na 175 °C dozlatova. 

Jemné croissanty 

Doba přípravy: 240 minut     Počet kousků: 10 
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Suroviny: 
600 g hladké mouky 
kostka droždí 
50 g krupicového cukru 

350 ml vlažného mléka 
350 g másla 
½ lžičky soli 
žloutek na potření 

 

Postup: 
Z trošky mléka, cukru a rozdrobeného droždí necháme vzejít kvásek a pak směs přidáme ke zbylým surovinám a 
vypracujeme těsto, které necháme zhruba dvě hodiny kynout, až zdvojnásobí svůj objem. Změklé máslo rozválíme mezi 
dvěma potravinovými fóliemi na tenký plát a necháme ho v chladničce ztuhnout. Těsto rozválíme na placku o 
dvojnásobném rozměru másla, máslo do něj zabalíme a těsto znovu rozválíme. Těsto složíme na 1/3, zabalíme do fólie a 
dáme na 30 minut do chladničky. Pak těsto znovu rozválíme, složíme na  1/3 a vrátíme do chladu, postup opakujeme ještě 
čtyřikrát. Pak těsto rozválíme na obdélník, rozkrájíme na trojúhelníky a každý stočíme od nejširší části směrem k cípu. 
Croissanty rozložíme na plech, potřeme směsí žloutku a vody a pečeme v troubě předehřáté na 190 °C dozlatova.  

HUMOR 

 
Dva policisté vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí poslední autobus.  
"Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?", běduje jeden. 
"Víš co, tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme." 
"Tak dobrá", souhlasí první policista, "tak běž pro autobus, já budu hlídat." 
Druhý policista tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním. 
"Co se děje?" 
"Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela."  
* * *  
Policajt jede autobusem a sedí vedle hezké slečny. Pořád přemýšlí, jak by s ní navázal rozhovor, ale nic ho nenapadá. 
Nakonec se osmělí a řekne: "Slečno, taky jedete tímhle autobusem?"  
* * *  
Jedou policajti na zájezd dvoupatrovým autobusem. Policajti dole se vesele baví, když tu si všimnou, že nahoře je nějak 
podezřele ticho. Jeden z nich se tam jde tedy podívat a vidí, že všichni sedí jak přikovaní, drží se sedadel a vyděšeně zírají 
před sebe. 
"Co se děje?" ptá se překvapeně. Jeden z horních policajtů mu odpoví: "Vám dole je hej, vy tam máte řidiče!"  
* * *  
Do nemocnice přijede autobus plný postřílených policistů. Doktor na ně překvapeně dívá a po chvíli se zeptá: "Jak se vám 
tohle stalo?!" Jeden policajt vzdychne a povídá: "My jsme byli na cvičných střelbách a instruktor říkal, že máme střílet 
jeden po druhém..."  
                                                                                                   

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

Čeština: 
Seď tady než se pro tebe vrátím. Vrať mi to! Pojď a sedni si se mnou na zeď. Hned teď čekám správnou odpověď. Vyhoď 
zeleninovou nať na kompost. To je zámořská loď. Kde je lodní záď? Rybáři používají síť a káď. Přiveď ho sem teď hned. 
Pojeď s námi na pouť k babičce. Seď tady a buď tiše! Jeď pomaleji! Co je to tu za spoušť? Vlaďko, hoď nám ten míč! Kde 
pracuje tvůj taťka? Za městem stojí stará huť. Jak se jmenuje vaše choť? Sviť, sluníčko, sviť, ať mi šije niť. Leť, ptáku, leť. 
 
 
 


