
 

Krajanské listy 
srpen 2013 1/14 
 

Krajanské listy – srpen 2013 
Vydává Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s českými krajany 

v Jihoafrické republice 
Náměty a příspěvky dočasně zasílejte na adresu consulate_pretoria@mzv.cz 

Redakce a Velvyslanectví České republiky v Pretorii neručí za obsah zaslaných příspěvků. 
 
 
ÚVOD, TENTOKRÁT VELVYSLANKYNĚ, NIKOLIV REDAKCE  
 
Vážení a milí krajané,  
 
i když srpnové číslo Krajanských listů, které právě otevíráte, vypadá jako běžné vydání, bohužel tomu tak 
není. Jak se dozvíte v následujícím článku, s redakcí Krajanských listů se po téměř pěti letech loučí paní 
Radka Hejmalová-Millar. Proto také v tomto vydání nenajdete některé rubriky, které dosud připravovala, 
např. Zajímavá Česká republika. Dovolte mi, abych paní Radce z celého srdce poděkovala za její dosavadní 
úsilí a za čas, který Krajanským listům věnovala. 
 
Redakce Krajanských listů je tak výrazně oslabena a, ač je mi to velmi líto, nad budoucností našeho, či 
vlastně Vašeho, periodika visí velký otazník.  
 
Obracím se proto na Vás s následující výzvou: Hledáme dobrovolníka/dobrovolníky se zájmem a 
chutí podílet se na přípravě Krajanských listů. Pište prosím na adresu 
consulate_pretoria@mzv.cz. Pokud se však žádný kandidát mezi krajanskou komunitou nenajde, 
nebude mít redakce jinou možnost, než omezit frekvenci vydávání Krajanských listů (místo měsíčníku by se 
z nich stal čtvrtletník). Tento krok by si zřejmě také vyžádal úpravy obsahu. 
 
Zatím Vám nemohu slíbit, kdy vyjde další číslo, bude záležet také na Vašich reakcích. Velmi pravděpodobně 
to však nebude v září.  
 
Věřím, že se najde nový člen redakční rady, ať už mezi dosavadními dopisovateli nebo čtenáři, a že 
Krajanské listy se po krátké „zdravotní dovolené“ opět postaví na pevné nohy a vykročí do dalšího nejméně 
pětiletého období.  
 
 

Blanka Fajkusová, velvyslankyně  
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ROZLOUČENÍ 
 
Vážení a milí krajané, 
 
takto jsem vás téměř pět let oslovovala při psaní úvodu ke Krajanským informacím, dnes listům, proto se 
mi zdá nejpříhodnější toto oslovení použít také při psaní svého rozloučení. 
Po dlouhém zvažování a přemýšlení jsem se rozhodla odejít z redakční rady Krajanských informací / listů. 
Dále budu pokračovat pouze jako dopisovatelka do rubriky Čeština, která je mým oborem a velkou láskou. 
 
Chtěla bych moc poděkovat vám všem, kteří jste moje články četli. S mnohými čtenáři jsem se za ta léta 
seznámila osobně a všechna tato setkání mě velmi potěšila.  
 
Ze všeho nejvíce chci však poděkovat přispěvovatelům a korespondentům, protože spolupráce s nimi byla 
moje zodpovědnost. Bez vás by Krajanské informace / listy nebyly tím čím jsou. Se všemi z vás jsem se 
poznala osobně a spolupracovalo se s vámi úžasně. Na naši korespondenci budu velmi ráda vzpomínat a za 
všechna osobní setkání jsem nesmírně vděčná. Pro vás však samozřejmě nic nekončí. Pište dále, jen své 
příspěvky posílejte na novou adresu. 
 
Přeji mnoho úspěchů redakční radě. 
 
Na shledanou nad češtinou 
 

Radka Hejmalová-Millar 
 
 
INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic in Pretoria, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria,  
e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 012 4312398) 
 
SEMINÁŘ ČESKÉHO JAZYKA V KAPSKÉM MĚSTĚ  
 
Ve dnech 10. – 12.10.2013 se bude konat už tradiční seminář českého jazyka v Kapském Městě. Pořádá jej 
Velvyslanectví ČR v Pretorii ve spolupráci s lingvistkou Radkou Hejmalovou-Millar. Letošní seminář se 
bude opět konat v prostorách Visegrádského domu v Kapském Městě (budova bývalého Generálního 
konzulátu ČR), Fleetwood Avenue 2, Claremont. 
 
Seminář je koncipován tak, aby každá skupina studentů měla alespoň dvě vyučovací lekce. 
 
Program semináře: 
 
Čtvrtek 10.10. 2013 
17:00 – 18:30  začátečníci (úplní začátečníci, bez znalosti českého jazyka) 
 
Pátek 11.10.2013   
16:30 – 18:00 mírně pokročilí (studenti, kteří již v minulých letech absolvovali na semináři kurz pro 
začátečníky) 
18:15 – 19:45 pokročilí 
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Sobota 12.10.2013 
10:00 – 11:30 začátečníci 
11:45 – 13:15 mírně pokročilí 
13:30 – 15:00 pokročilí 
 
Zájemci, hlaste se, prosím, na e-mailu RadkaHej@gmail.com  nebo na telefonním čísle 082 468 1401. 
 
Těšíme se na vás. 
 
 
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) 
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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 
 
*Vláda v čele s premiérem Rusnokem nezískala v Poslanecké sněmovně důvěru. Česká 
republika směřuje k předčasným volbám. 
 
Vláda premiéra Rusnoka nezískala při hlasování v Poslanecké sněmovně dne 7.8.2013 důvěru. Premiérovi 
se podařilo k podpoře přesvědčit pouze členy klubů sociální demokracie, Věcí veřejných a komunistů, což 
k získání důvěry nestačilo. Pro vládu se vyslovilo pouze 93 poslanců, proti pak rovná 100. Hlasování ve 
sněmovně však zároveň ukázalo, že strany bývalé koalice neudržely svou deklarovanou jednotu. Sál před 
hlasováním totiž opustili dva poslanci Občanské demokratické strany (ODS) a také předsedkyně nejmenší 
koaliční strany LIDEM.  
 
Důsledkem rozkolu bývalé koalice je svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kde se bude 
rozhodovat o jejím rozpuštění. Vzhledem k tomu, že návrh na její svolání podepsalo celkem 126 poslanců, 
což je více než požadovaná ústavní většina 120 hlasů, lze očekávat, že tentokrát sněmovna usnesení o  svém 
rozpuštění přijme. Prezident poté sněmovnu formálně rozpustí a předčasné volby se musí konat do 60 dnů 
od rozpuštění, tedy s největší pravděpodobností v říjnu t.r.  
 
Vláda premiéra Rusnoka se ujala funkce 10.7.2013 poté, co 17.6.2013 podal bývalý premiér Petr Nečas 
demisi v souvislosti s vyšetřováním bývalé šéfky jeho kabinetu Jany Nagyové z podezření z korupce a 
zneužitím vojenské tajné služby.  
 
 
*Ruský miliardář Jevtušenkov má zájem o českou Telefóniku 
 
Ruský miliardář Vladimir Jevtušenkov, který ovládá mocnou finanční skupinu AFK Sistěma, zvažuje 
převzetí největší české telekomunikační společnosti Telefónica Czech Republic. Oznámil to v rozhovoru pro 
agenturu Bloomberg.  
 
Jevtušenkov analyzuje možnosti růstu, kromě domovského Ruska také v Indii. Nákup českého operátora by 
podle agentury Bloomberg znamenal rozšíření jeho podnikatelských zájmů na atraktivní evropské trhy. 
„Zvažujeme všechny možnosti, dostáváme různé návrhy a všechny pečlivě studujeme,“ řekl Jevtušenkov. 
 

Sistěma 
 
Skupina Sistěma, v níž Jevtušenko drží přes 64 procent, má v oblasti telekomunikací největší 
zahraniční aktiva v Indii. Po roce 2007 tam vynaložila 3,6 miliardy dolarů na vybudování firmy Sistema 
Shyam TeleServices Ltd. Ta spravuje telefonního operátora MTS India s deseti miliony klientů. 

 
V Rusku Jevtušenkov ovládá telefonního operátora MTS, jehož sám před dvaceti lety založil. Firma 
obsluhuje 101 milionů klientů v Rusku a v zemích bývalého Sovětského svazu.  
 
Jevtušenkov má podle agentury Bloomberg zájem o získání dalšího ruského operátora Tele2. 
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Nejzadluženější evropská telefonní společnost potřebuje prodávat aktiva, aby dodržela plán snížit letos dluh 
o čtyři miliardy eur (103 miliard Kč). Španělská telekomunikační společnost již v červnu prodala svou 
irskou část za 1,1 miliardy eur. 
 
Telefónica zvažovala také prodej zbylého menšinového podílu ve druhém největším čínském mobilním 
operátorovi China Unicom a aktiva v pěti zemích Střední Ameriky. Později v dubnu pak španělská matka 
prodala 40procentní podíl ve svých operacích ve Střední Americe za 500 milionů dolarů (deset miliard Kč). 
 
Firmě Telefónica Czech Republic podle středeční zprávy klesl v prvním pololetí čistý zisk o 26,5 procenta na 
zhruba 2,4 miliardy Kč. Konsolidované výnosy z podnikání se snížily o pět procent na 23,9 miliardy Kč. 
Společnost díky zavedení nových tarifů Free zvýšila počet mobilních zákazníků o 113 tisíc na 5,08 milionu. 
 
 
*Ruzyně se odrazila ode dna. Cestujících druhý měsíc po sobě přibývá 
 
Rok a půl trvající úbytek počtu cestujících, kteří létají z Letiště Václava Havla, skončil. Za květen i červen 
vykázalo letiště růst, který téměř vymazal ztráty z předchozích měsíců.  
 
Ukazují to statistiky, které Letiště Praha zveřejnilo na svých webových stránkách. Celkový počet cestujících 
stoupl v květnu o 4,2 procenta, v červnu pak o 4,7 procenta. Za celé první pololetí prošlo všemi třemi 
terminály na Ruzyni o 1,37 procenta pasažérů méně.  
 
Za důvodem růstu počtu cestujících v posledních dvou měsících jsou nové linky zavedené z Prahy, statistiky 
navíc přestala ovlivňovat velká redukce sítě linek Českých aerolinií i Wizz Air.  „Přepravní výsledky za druhé 
čtvrtletí potvrzují naše očekávání, které spočívá v mírném celoročním nárůstu počtu přepravených 
cestujících o dvě procenta ve srovnání s rokem 2012.  Dlouhodobě nám roste počet lokálních cestujících, 
tedy těch, kteří v Praze svou cestuj začínají, nebo je pro ně cílovou destinací,“ řekl šéf Letiště Praha Jiří Pos.  
 
Charterové lety se mění na pravidelné spoje 
 
Podle statistik letos ubývá cestujících na charterových letech, neznamená to však, že by létalo méně lidí z 
Prahy na dovolenou. Travel Service, který je druhým největším dopravcem v Praze, pouze přesunul řadu 
svých původně ryze charterových letů pod pravidelné lety pod značkou SmartWings.  
 
Největším dopravcem v Praze zůstávají České aerolinie, na dalších místech jsou Travel Service, easyJet, 
Lufthansa a British Airways. Z první pětky už zcela vypadl Wizz Air.  
 
Příliš se nemění ani první pětka měst, kam se z Prahy nejčastěji létá: Paříž, Moskva, Frankfurt, Amsterdam 
a Londýn. Červnová čísla ukazují zajímavé trendy u letních dovolených: do první pětice se dostala například 
turecká Antalya, u které meziročně stoupl počet cestujících téměř o desetinu. Podle zemí létá stále nejvíce 
lidí do Velké Británie, tu však více než desetiprocentním růstem rychle dohání Rusko.  
 
 
*Praha získá přímé spojení s Marokem. Třikrát týdně do Casablancy 
 
Letiště Václava Havla bude mít od února příštího roku po třiceti letech přímé spojení pravidelnou linkou s 
Marokem. Společnost Royal Air Maroc začne létat třikrát týdně do největšího marockého města 
Casablanca.  
 
Royal Air Maroc začne od příštího února létat pravidelně do Casablancy.  
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O nové lince spekulovalo několik týdnu, její zavedení potvrdilo Letiště Praha. „Casablanca se vrací po třiceti 
letech mezi destinace s přímým spojením z Prahy,“ potvrdila mluvčí Letiště Eva Krejčí.  
 
Royal Air Maroc nasadí na linku letadla Embraer E90 s kapacitou 96 míst. Letadlo poletí z Prahy v 16:40 
každé pondělí, středu a v pátek, z Maroka poletí v 11:10. Firma zatím nezavedla linku do rezervačních 
systémů, není tedy jasné, za kolik bude do Maroka létat. 
 
Z Prahy do Maroka dosud přímo létají jen některé chartery, jinak žádný přímý let neexistoval. 
 
 
*Každý dvacátý Čech je alkoholik, každý třetí kouří. A čísla se nelepší 
 
Česku se několik let nedaří snížit počet kuřáků. Ani motivovat alkoholiky, aby vyhledali odbornou pomoc. 
Ukázaly to výsledky nového výzkumu Státního zdravotního ústavu. Z dat lze vyčíst také to, že čtvrtina lidí 
musí dýchat cigaretový kouř v práci, ačkoliv to zákon zakazuje.  
 
Třetina lidí kouří a sedmina pravidelně pije, potvrdila to nová studie Státního zdravotního ústavu.  
 
Z odpovědí více než 1 800 respondentů vyplynulo, že v Česku kouří 31,3 procenta lidí. Mezi kuřáky 
převažují muži, lidé ve věku 15 až 24 let a ti, kteří si cigaretu zapálí denně. 
 
„Není to nejlepší zpráva,“ reaguje na konstantní počet kuřáků národní protidrogový koordinátor Jindřich 
Vobořil. „Souvisí to, stejně jako u alkoholu, s vysokou tolerancí společnosti k legálním drogám. Navíc Češi 
jsou skeptičtí k omezením a regulacím, nemáme tady žádnou velkou preventivní kampaň, nic se v tom moc 
nedělá a jsou obchodníci, kteří by mladistvým prodali cokoliv,“ domnívá se Vobořil. 
 
Co s tím? 
Odborníci připomínají doporučení Světové zdravotnické organizace, která nabádá ke zpřísňování 
pravidel reklamy na tabákové výrobky a alkohol, jejich dostupnosti a zvýšení daní na legální drogy. 
Situaci zlepší také dostupná a účinná léčba či programy, v nichž se lékaři zaměří na vyšetření lidí, kteří 
pijí či kouří. 
Podle lékařky Evy Králíkové by zafungoval i zákaz kouření v hospodách a fotografie nemocí na 
krabičkách cigaret. 
„Musí to být vždy komplex různých věcí. Začíná to u politiky alkoholu, tabáku a hazardu, kde nemáme 
téměř žádnou koncepci. Je potřeba mít jedno koordinační místo s odborným zázemím, které bude říkat, 
co pomůže,“ domnívá se národní drogový koordinátor Jindřich Vobořil. Co podle něj naopak fungovat 
nebude, je prohibice. 
 
Někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger vidí i pozitiva. „Kuřáků je u nás sice pořád stejně, co se však 
výrazně vyvíjí, je nekuřácké prostředí. Boj proti kuřákům a až násilně vytvořená hysterie vedla k tomu, že 
lidé sice pořád kouří, ale zdaleka už neobtěžují tolik své okolí a pasivních kuřáků výrazně ubylo,“ řekl 
iDNES.cz Heger. Vzpomíná si na to, že když v 70. letech dokončil studia medicíny, lékaři běžně kouřili v 
ordinacích nebo při vizitách. „To je dneska absolutně nemyslitelné,“ připomenul politik. 
 
Podle lékařky je na tom Česko s kouřením podobně jako okolní evropské země. Více se kouří v zemích na 
východ od nás a odborníci aktuálně zaznamenávají vysoký nárůst kuřáků v asijských zemích. Například v 
Číně, Thajsku či Indonésii. „Jsou tam velké rozdíly mezi muži a ženami. Z kulturního hlediska tam tradičně 
kouří třeba 80 procent mužů, ale jen sedm procent žen,“ podotkla Sovinová. 
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Největší oblibě se těší průmyslově vyrobené cigarety, i když jedna krabička vyjde v průměru na 65 korun. 
Preferuje je zhruba třetina kuřáků. Naopak elektronické cigarety Češi nemusejí. K jejich použití se přihlásilo 
1,7 procenta respondentů. „Většina z nich uvedla, že e-cigaretu vyzkoušelo jednou. Těch, co by ji používali 
pravidelně, je naprosté minimum. Jen několik desetin procenta,“ doplnila Sovinová. 
 

 
Kolik kuřáci vykouří cigaret v průměru za den  
 
Podle lékařky Evy Králíkové, jež vede Referenční centrum léčby závislosti na tabáku pro ČR, je cena cigaret 
v Česku na evropském dně. A i když cifra na cenovkách se čas od času zvýší, vzhledem k příjmům jsou 
cigarety dostupnější než dříve. „Cigarety zlevňují, když si vezmete průměrný plat dnes a před dvaceti lety,“ 
domnívá se Králíková. Aby cena kuřáka odradila, musela by podle ní dosáhnout v průměru alespoň 200 
korun. 
 
V průzkumu odborníci také zjistili, že vodní dýmku kouří 0,7 procenta lidí. To není vysoký podíl, zajímavý 
na něm je ale kontext. Podle Sovinové totiž mezi nimi dominují děti. Jiné zjišťování Státního zdravotního 
ústavu ukázalo, že mezi třinácti- až patnáctiletými se za devět let počet kuřáků vodních dýmek zdvojnásobil 
a aktuálně ji ke kouření využívá přes 17 procent dětských kuřáků. 
 
Pijí hlavně mladí Češi 
 
Analýza se nevěnuje jen kouření. Vědci se zaobírali i vztahem Čechů a Češek k alkoholu, protože s 
jeho stoupající spotřebou roste i počet těch, kteří si zapálí cigaretu. 
 
Průzkum ukázal, že denně či obden pije 15 procent starších 15 let. Jeden dospělý Čech v průměru dokáže 
spotřebovat 8,6 litru čistého alkoholu za rok. 
 
Vysoká spotřeba alkoholu se týká zejména mladých do 25 let. „Dospívající Češi vycházejí ze všech 
mezinárodních srovnání velmi špatně. Spolu s mladými Dány jsou na předních místech v Evropě,“ 
připomenul spoluautor studie Ladislav Csémy z Psychiatrického centra v Praze. 
 
Podle něj však stát za posledních deset let neudělal v této věci vůbec nic. „Pokud někdo něco dělá, tak to 
jsou paradoxně výrobci alkoholu. Ti rozjeli různé akce 'pijte s mírou'. Tím se snaží vytvářet společenskou 
zodpovědnost, protože jsou si vědomi, že nabízejí produkt, který má negativní dopad na společnost nebo 
jsou s ním spojená rizika,“ popsal Csémy. 
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Na alkoholu je podle odborníků závislých 4,8 procenta dotázaných. Celoživotně dokáže abstinovat jen 2,5 
procenta lidí. 
 

 
 
„Výsledky studie přinesly vcelku překvapivý poznatek, že u třetiny dotázaných jejich lékař zjišťoval příjem 
alkoholu a více než osmi procentům dotázaných doporučil omezit pití alkoholu nebo nepít vůbec,“ 
poznamenávají autoři studie. Csémy také upozornil, že lékaři se při preventivních prohlídkách ptají na pití 
alkoholu spíše těch starších, jenže víc pijí právě ti nejmladší.  
 
Z 1 802 dotázaných uvažovalo o vyhledání odborné pomoci kvůli alkoholu jen 22 lidí, jen osm z nich se s 
problémem odborníkům nakonec svěřilo. 
 
Podle Vobořila je toto číslo nízké, protože Česku chybí nízkoprahová péče pro ty, kteří pijí. „Léčebná 
zařízení pomáhají lidem, kteří jsou v chronickém stadiu a jejich léčba je složitá, ale my potřebujeme i 
rychlou, terénní pomoc, kdy jsou lidé kontaktováni včas,“ popsal Vobořil. 
 
Autoři studie jsou přesvědčeni, že působení na pacienty by bylo účinnější, kdyby měli lékaři více informací a 
byli více vzdělávaní v možnosti, jak pijáky vytipovávat a jak případně do situace zasáhnout. 
 
Průzkum přišel shodnou náhod v době, kdy ministerstvo zdravotnictví vypořádává připomínky k novému 
zákonu, který má zpřísnit prodej tabákových výrobků i alkoholu. Zákon mimo jiné zcela zakazuje kouření v 
restauracích, hospodách a jiných veřejných, uzavřených prostorách. A bývalý ministr Leoš Heger do něj 
dostal i návrh, aby musely mít vždy jedno nealkoholické pití levnější než nejlevnější alkohol. Nebo ve stejné 
ceně jako nejlevnější alkohol. Hegerův nástupce Martin Holcát uvedl, že chtěl v přípravě zákona pokračovat 
a předložit jej do vlády. Tu ale nyní čeká ve Sněmovně hlasování o vyslovení důvěry. 
 
Čtvrtina zaměstnanců musí dýchat kouř 
 
Průzkum se zaměřil i na pasivní kouření na pracovišti. Podle Státního zdravotního ústavu dýchá cigaretový 
kouř na pracovišti 26,6 procenta zaměstnanců, z toho 19,6 procenta jsou nekuřáci. Přitom zákon zakazuje 
kouření tam, kde pracují i nekuřáci. 
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*Třicetiletý rekord Jarmily Kratochvílové na trati 800 m  
 
Víte, že rekord Jarmily Kratochvílové na trati 800 m platí už 30 let? Je nejdéle platným zápisem v historii 
atletiky. Jarmila Kratochvílová nastoupila 26.7.1983 na mítinku v Mnichově na trati 800 m potřetí v životě 
(její specialitou bylo 400 m). Její vítězný čas 1:53,28 je dodnes nepřekonán. Jarmila Kratochvílová se 
narodila 26. ledna 1951 v Golčově Jeníkově a patří dodnes k nejlepším československým a českým atletkám 
historie. Věnuje se především trenérské práci. 
 

Zdroj: iDnes.cz 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI: EMA DESTINNOVÁ 
 

Emilie Pavlína Věnceslava 
Kittlová, známá pod 
pseudonymem Ema 
Destinnová, resp. Emmy 
Destinn, (26. února 1878 Praha 
– 28. ledna 1930 České 
Budějovice) byla světoznámá 
česká operní pěvkyně a 
všestranně vzdělaná osobnost. 
Ve 20 letech byla sice odmítnuta 
v Národním divadle v Praze, 
svou kariéru však úspěšně 
zahájila v témže roce v Berlíně. 
Po deseti letech získala angažmá 
v Metropolitní opeře v New 
Yorku, kde zpívala například po 
boku Enrica Carusa. 
 

 

Emilie Kittlová se narodila v 
Praze jako dcera důlního 
podnikatele, majitele realit a 
kulturního mecenáše Emanuela 
Kittla a operní pěvkyně Jindřišky 
Šrutové. Byla umělecky velmi 
nadaná: malovala, psala, učila se 
hře na housle u profesora 
Ferdinanda Lachnera a v osmi 
letech měla svůj první koncert. 
Ve 13 letech v Praze začala 
navštěvovat hodiny zpěvu u 
profesorky Marie von Dreger 
Löwelové-Destinnové. Jméno své 
učitelky si zvolila za umělecký 
pseudonym. Mimo to Ema 
studovala herectví v dramatické 
škole při Národním divadle v 
Praze. 
 
Debutovala roku 1897 v 
drážďanské dvorní opeře v roli 
Santuzzy v opeře Sedlák kavalír. 
Úspěch jejího debutu byl tak 
obrovský, že byla okamžitě 
přijata k pětileté spolupráci v 
berlínské Státní opeře. 
 
Poprvé úspěšně vystoupila v roce 
1898 na scéně berlínské Krollovy 
opery opět jako Santuzza v opeře 
Sedlák kavalír. V roce 1901 
zpívala Destinnová na 
Wagnerovských operních 
slavnostech (Bayreuther 
Festspiele neboli Richard-

Wagner-Festspiele) v roli Senty 
v opeře Bludný Holanďan a byla 
bouřlivě oslavována. Roku 1904 
zpívala v premiéře Leoncavallovy 
opery Roland z Berlína, ve 
stejném roce v německé 
premiéře Smetanova Dalibora. V 
roce 1906 zpívala v Berlíně 
v opeře Salome od Richarda 
Strausse. Následovaly výstupy v 
dalších rolích jako Carmen, 
Valentina, Mignon, Elisabeth, 
Selika a Destinnová se stala 
primadonou berlínské opery, v 
níž vystoupila v padesáti úlohách 
během deseti let. Roku 1905 
debutovala v londýnském 
operním domě Covent Garden v 
titulní roli Pucciniho Madam 
Butterfly. Zpívala i další role, 
např. roku 1909 v premiéře 
opery Tess od d’Erlangera. V 
Londýně působila až do roku 
1914 a znovu od r. 1919. 
 
Po úspěšných hostováních ve 
Vídni, Londýně, Praze a Paříži 
byla v roce 1908 pozvána také do 
newyorské Metropolitní opery. O 
rok později tam ztvárnila 
Mařenku ve Smetanově Prodané 
nevěstě, roku 1910 Lízu v 
premiéře Čapkovského Pikové 
dámy, roku 1908 Marthu v 
opeře Tiefland, 1909 titulní roli v 
La Wally A. Catalaniho. Zde 
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zpívala 10. prosince 1910 v 
premiéře Pucciniho opery Děvče 
ze zlatého Západu (La fanciulla 
del West) jako partnerka po boku 
jednoho z nejslavnějších tenorů 
všech dob Enrica Carusa roli 
Minnie. 
 
Jenom v Národním divadle v 
Praze, poté co tam v roce 1900 
odzpívala tři vystoupení, se jí 
nedostalo žádného ohlasu ani 
uznání. Jedno z jejích angažmá v 
Praze bylo z politických důvodů 
přerušeno. Stále častěji 
vystupovala také v jiných 
divadlech v Praze, hostovala tam 
celkem 86krát, z toho v roce 
1908 nadšeně oslavována 
konečně i v Národním divadle. 
Jeho čestným členem byla 
prohlášena ve stejném roce. 
Krátce nato byla vyznamenána 
titulem komorní zpěvačka při 
pruském císařském dvoře. Roku 
1914 zakoupil její přítel Dinh 
Gilly za její peníze zámek ve 
Stráži nad Nežárkou, její útočiště 
až do konce života. 
 
V roce 1916 se z Ameriky vrátila 
do Čech, na hranicích ji c. k. 
rakouská policie zadržela kvůli 
údajné špionáži a přikázala jí 
domácí vězení na jejím zámku ve 
Stráži nad Nežárkou. V 
posledním roce 1. světové války, 
1918, se Destinnová opět vrátila 
na české scény a všude slavila 
úspěchy. Na konci koncertů 
zpívala českou národní hymnu 
Kde domov můj, kde vlast je 

má…, čímž vyjadřovala na svých 
vystoupeních národní manifest. 
 
Po 1. světové válce na světových 
operních scénách nastoupila 
mladá generace a pro 
Destinnovou zůstala jen 
pohostinská vystoupení.  V  
Londýně na festivalu 
československé hudby 
jedenáctkrát hostovala v 
Královské opeře Covent Garden. 
Roku 1919 hostovala dvě 
divadelní sezóny v newyorské 
Metropolitní opeře, již pod 
jménem Emmy Destinn.  
 
V roce 1923 se provdala za 
důstojníka čsl. letectva Josefa 
Halsbacha. Těžce onemocněla a 
včasná operace jí zachránila 
život. V roce 1925 podnikla 
krátké turné po Jugoslávii a 
vystoupila v Bratislavě. Téhož 
roku ji na zámku ve Stráži 
navštívil i T. G. Masaryk. Roku 
1926 se začala loučit s operní i 
koncertní kariérou. Poslední 
pražský koncert v 
Lucerně a turné po 20 městech 
Československa. V roce 1928, u 
příležitostí 10. výročí vzniku 
Československé republiky, zpívá 
svůj poslední koncert v Londýně. 
Pro značnou obezitu a 
nepohyblivost se stáhla do 
ústraní na svůj zámek ve Stráži 
nad Nežárkou a jen příležitostně 
zpívala na koncertech. „Není 
ničeho horšího, než když se 
musíte dívat na starou ženu na 
jevišti“, bylo její krédo, které ji 
přimělo k dobrovolnému 

odchodu ze scény. Sbírala 
starožitnosti a částečně se 
věnovala vyučování zpěvu. Vinou 
špatného hospodaření svého i 
svého manžela se zadlužila. 
Zemřela na mrtvici během 
operace očí 28. ledna 1930 v 
Českých Budějovicích. Na její 
poslední cestě na hřbitov českých 
velikánů na Vyšehradě se s ní 
přišlo rozloučit velké množství 
lidí. 
 
V Československu byla 
oslavována a ctěna jako národní 
hrdinka. Její soprán platil za vzor 
čisté krásy. S neobyčejnou sílou a 
škálou výrazu bravurně zvládla 
repertoár více než 80 velkých 
operních rolí. 
 
Její život a osud je zachycen ve 
filmu Božská Ema, kde ji 
ztvárnila Božidara Turzonovová. 
V televizním seriálu Zlá krev 
(podle románů Vladimíra Neffa) 
ji hrála Libuše Šafránková. 
 
Destinnová je zpodobena na 
české 2000korunové bankovce (v 
oběhu od 1. října 1996, autor 
návrhu Oldřich Kulhánek).  
 
Ema Destinnová zkomponovala 
několik písní a napsala několik 
básní a románů. Byla vynikající 
interpretkou díla Wolfganga 
Amadea Mozarta, Richarda 
Wagnera a italské operní hudby, 
ale zářila rovněž v českých dílech 
Smetany a Zdeňka Fibicha. 
 

Zdroj :  Wikipedie    
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ČEŠTINA 
 
Párové souhlásky F a V 
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 nebo třetí osobu jednotného čísla (on). 
 
Cvičení: 
Doplňte F nebo V: 
 
Královna má prý modrou kre-.  Vyletí ten pá- až na tu vysokou věte-? Václa- je skvělý fotogra-. Vezmi se 
s sebou tu láhe- na lo-. Zajíc chroupal mrke-. Jose- si šije nový odě-. Pozdra-! To je tetře- hlušec. Nemohl 
jsem přijít dří-. Kolik kra- se tady pase? Le- je král zvířat. Rudol- má moc milý úsmě-. Slů-ka obdivu 
potěší. Venku je hou- dětí. Zlato je drahý ko-. V lese je mnoho so-. 

 
Připravila Radka Hejmalová-Millar 

 
 
ZAJÍMAVOSTI O ČEŠTINĚ 
 
Jak zní nejdelší věta ze tří stejných slov? 
 

Kuli kuli kuli. (Tedy: Kuliové kovali kouli.) 
 
Které české slovo složené jen ze souhlásek je nejdelší? 
 

scvrnkls 
 
Víte, že výčet českých samohlásek i v přesném pořadí obsahují tato slova? 
 

mateřídoušky  
dvacetikoruny 

 
Chcete si usnadnit psaní? – Využijte číslovky! 
 

Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli. 
 
Slyšeli jste někdy o Q-systému? 

 
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qu ̊li qantu dodáveqázne.  
 
Qasinky neqasí. 
 

Autor: Jana Kolková (ÚIV) 
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ZÁBAVA 

 
RECEPTY 
 
Sachr dort 

 

  

Ingredience:  
Korpus: 225 g hořké čokolády, 150 g 
změklého másla, 115 g cukru krupice, 
8 vajec, 115 g hladké mouky. 
Náplň z meruňkového džemu: 225 g 
meruňkového džemu, 15 ml citronové 
štávy. 
Čokoládová poleva: 125 ml vody, 250 g 
cukru krupice, 250 g hořké čokolády. 
 
Postup přípravy: Změklé máslo 
a žloutky vyšleháme do nadýchané pěny, 
poté přidáme rozpuštěnou čokoládu. Z 
bílků a cukru vyšleháme pevný sníh, obě 
hmoty spojíme lehkým zamícháním a 
nakonec přimícháme prosetou hladkou 
mouku. Hmotu nalijeme do dortové 
formy a pečeme při 180 stupních asi 
25 minut.  
Zatímco se peče korpus, uvaříme si 
meruňkovou náplň. Meruňkový džem a 
citrónovou šťávu přivedeme k varu a 
propasírujeme přes sítko.  
Korpus po upečení necháme vychladnout 
a prokrojíme nadvakrát, poté potřeme 
ještě teplou náplní, aby se prolnula s 
upečeným dortem. Část marmelády si 
necháme na zahlazení pórů a zarovnání 
stran.  
Dort můžeme dát také na dva dny odstát 
do chladu, aby marmeláda provlhčila celý 
korpus. Poté jej potáhněme čokoládovou 
polevou. Tu si připravíme tak, že vodu a 
cukr přivedeme k varu. Do tohoto základu 
nalámeme čokoládu a povaříme. 
Odstavíme z plotny a promícháme do 
vlahé teploty.  
Vychlazený dort položíme na mřížku a 
přelijeme polevou. Hladkým nožem 
stáhneme přebytečnou polevu a uhladíme 
strany. Necháme řádně vychladit 
a krájíme na dvanáct dílů. Podle chuti 
podáváme se šlehačkou.  
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Marinovaný steak 

 

 

Ingredience: 500 g hovězí svíčkové, 
šťáva z 1 pomeranče, 3 stroužky česneku, 
hrubě mletý černý nebo barevný pepř, 
4 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce oleje  
 
Postup přípravy: hovězí maso 
nakrájíme na asi 2,5 cm steaky. 
Pomerančovou šťávu smícháme se 
sójovou omáčkou, prolisovaným 
česnekem a hrubě mletým pepřem. Do 
této marinády naložíme minimálně na 
1 hodinu maso, poté vyjmeme a na 
rozpáleném oleji prudce opečeme jak kdo 
má rád. Poté přidáme zbylou marinádu 
a chvíli povaříme. Steaky podáváme 
přelité šťávou s oblíbenou přílohou.  
 

 

Plněné brambory 

 

 

Ingredience: větší brambory, máslo, 
strouhaný sýr dle chuti, šunka, petrželka  
 
Postup přípravy: větší umyté brambory 
uvaříme ve slupce, necháme vychladnout, 
rozřízneme napůl a uprostřed trochu 
vydlabeme. Každou bramboru naplníme 
trochou másla, strouhaným sýrem 
a šunkou. Zabalíme do alobalu nebo 
položíme na pečící papír a dáme krátce 
zapéct do trouby, dokud se nerozteče sýr. 
Posypeme petrželkou a ihned podáváme.  
 

 
 
HUMOR:  
 
Ráno nastupuje policista do služby a strašně pláče. Náčelník se ho ptá, co je s ním, a on, že mu umřel 
otec. Tak ho pošle domů, aby se trochu uklidnil. Na oběd se vrátí a je uplakaný ještě víc. Náčelník se ptá, 
co se zase stalo. „Ale, dneska je to hrozné; potkal jsem doma bratra a jemu taky umřel otec...“  
 

* * * 
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Na policejní stanici v Melbourne přivedl policista klokana.  
„Šéfe, našel jsem ho na ulici, nikdo se k němu nehlásil, tak co s ním?“  
„No, co s ním? To jste tak neschopný, že nedokážete nic vymyslet?! Dejte mu napít a zajeďte s ním do 
ZOO!“ 
Druhý den jde velitel po ulici a uvidí policistu, jak se prochází s klokanem. „Vždyť jsem Vám přece řekl, 
abyste ho vzal do ZOO!“ 
„Ano, šéfe, tam jsme byli včera, dneska jdeme do kina a zítra do cukrárny na zmrzlinu...“ 
 

* * * 
   
Sedí policajt na lavičce v parku a usedavě pláče. Přisedne si k němu babka a ptá se ho, proč pláče.  
„Ztratil se mi služební pes!“ 
„Však on trefí na stanici, uvidíte.“ 
„On jo, ale já ne!“ 
 

* * * 
 
Jdou dva policajti lesem a jeden najednou zkolabuje. Druhý volá mobilem do nemocnice. „Co mám dělat? 
Můj parťák umřel.“ Doktor mu odpoví: „Jen klid, nejdříve se přesvědčte, že je opravdu mrtev.“ Chvíli je 
ticho a za chvíli se v telefonu ozve výstřel. Teď je zase chvíli ticho a za chvíli se ozve: „Hotovo, co dál?“ 
   
 

Zpracovala: Mirka Schullerová    
 
 
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 
 
Královna má prý modrou krev.  Vyletí ten páv až na tu vysokou větev? Václav je skvělý fotograf. Vezmi se 
s sebou tu láhev na lov. Zajíc chroupal mrkev. Josef si šije nový oděv. Pozdrav! To je tetřev hlušec. 
Nemohl jsem přijít dřív. Kolik krav se tady pase? Lev je král zvířat. Rudolf má moc milý úsměv. Slůvka 
obdivu potěší. Venku je houf dětí. Zlato je drahý kov. V lese je mnoho sov. 
 


