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Redakční rada: Radek Nedvěd, Mária Ramsová, Mirka Schullerová 

 
 
 
Vážení a milí krajané, 
 
je nám velkým potěšením Vám sdělit, že redakce Krajanských listů získala významnou posilu: naši redakční 
radu posílila paní Mária Ramsová, která se teprve před několika týdny přestěhovala na několik let z České 
republiky do Johannesburgu. Jsme si jisti, že s jejím příchodem zavane do našich listů svěží středoevropský 
vítr. Díky nadšení paní Ramsové podílet se ve volném časem a na dobrovolné bázi na našem bulletinu 
budou Krajanské listy nadále vycházet každý měsíc. Přejeme paní Ramsové krásný a obohacující pobyt 
v Jižní Africe! 
 
V nynějším čísle bychom chtěli všechny z Vás, kteří se nechali včas zapsat do zvláštního seznamu voličů 
vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii, opět vyzvat k účasti v předčasných volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, které na našem úřadě proběhnou ve dnech 25. – 26. října 2013. 
 
Dále se dozvíte o proběhlých akcích našeho velvyslanectví. Z významných českých osobností si můžete 
přečíst o Věře Čáslavské a doufáme, že si prozkoušíte i Vaše znalosti českého jazyka. Pakliže máte blízko 
k rybolovu, věnujte prosím pozornost výzvě manažera reprezentace České republiky v rybolovné technice 
LRU Feeder v části inzerce. 
 
Přejeme Vám úspěšný měsíc říjen! 
 

Radek Nedvěd, konzul Velvyslanectví ČR v Pretorii 
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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) 
 
PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR NA 
VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII VE DNECH 25. – 26.10.2013 
 
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na 
velvyslanectví ČR v Pretorii proběhne hlasování v pátek 25. října mezi 14.00 a  22.00 hodin místního 
času a v sobotu 26. října mezi 8.00 a 14.00 hodin místního času. Volební místnost se bude nacházet v 
budově Velvyslanectví ČR v Pretorii na adrese 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria.  
 
Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat: 
 
1) Musíte být zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii 

 
Zápis pro uvedené volby ve dnech 25. – 26. 10. 2013 bylo možné uskutečnit do 15.9.2013. 
Týká se občanů ČR, kteří mají dlouhodobé pobytové oprávnění v zemích, pro které je akreditováno 
Velvyslanectví ČR v Pretorii (JAR, Angola, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius a Sv. Tomáš a 
Princův ostrov). 
 
2)  Můžete odvolit s voličským průkazem – týká se především občanů s trvalým pobytem v 
ČR na krátkodobé návštěvě v JAR. 
 
V případě krátkodobého pobytu v JAR je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má 
jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém 
seznamu voličů jste zapsán/a. 
 
O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 18. října 2013), nebo osobně nejpozději 
2 dny přede dnem voleb (do 23. října 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb (10. října 2013). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 
Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.  
 
Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde: 
  
1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii 
 
Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o 
vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného 
formuláře (viz příloha níže). Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím 
telefonu či e-mailu není dostačující. Ústně lze podat žádost o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě 
zastupitelského úřadu. 
 
Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 23. října 2013. Voliče, 
kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí 
zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz. 
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O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, 
v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi. Více informací 
k následkům vyškrtnutí ze seznamu viz příloha. 
 
2) Voličský průkaz 
 
Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte-li volit jinde než na ZÚ 
Pretoria, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším 
ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 18. října 2013) nebo osobně 
nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (23. října 2013).  
 
Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha íže). 
 
Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (10. října 2013), a to Vám osobně nebo 
osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, nebo Vám průkaz zašleme na Vámi 
uvedenou adresu. 
 
 
Jak se v zahraničí hlasuje 
 
Při samotném aktu hlasování volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky a, pokud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, předloží i voličský průkaz. 
 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 
doklady. (Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let.) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi. 
  
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu volič obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným 
vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní 
listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu 
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích 
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a 
koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím 
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. 
  
Státní volební komise dne 30. srpna 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou 
podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na 
zastupitelských úřadech, budou tedy volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje. Hlasovací lístky pro 
Středočeský volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Středočeského kraje. 
  
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické 
strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže 
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hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 
  
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž 
jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené 
zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 
 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i 
úřední obálku vložit do volební schránky. 
 
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasuje se pouze ve volebních 
místnostech. V každé z nich budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené 
nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla 
doručena do 48 hodin před zahájením volby, při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž 
vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k 
nahlédnutí. 
  
Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území 
ČR i v zahraničí včetně harmonogramu naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR 
k volbám 2013 – viz adresa 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/volby_do_parlamentu_ceske_republiky/index.html. 
  
S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Pretorii na níže 
uvedené adrese: 
  
Embassy of the Czech Republic in Pretoria 
Consular Section 
936 Pretorius Street 
Arcadia, Pretoria 
Republic of South Africa 
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa 
E-mail : consulate_pretoria@mzv.cz 
tel.: +27 12 4312 380 
fax: +27 12 4312 398 
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V PRETORII SE USKUTEČNILA ČESKO-SLOVENSKÁ AKCE K  20. VÝROČÍ 
VZNIKU SAMOSTATNÝCH STÁTŮ 
 
Dne 16. září uspořádala Velvyslanectví České republiky a Slovenské republiky ve spolupráci s katedrou 
politologie Pretorijské univerzity (University of Pretoria) a Jihoafrickým ústavem mezinárodních vztahů 
(SAIIA) panelovou diskusi s názvem „Pokojný přechod k demokracii: česká a slovenská zkušenost“. 
Hlavními řečníky byli Dr. Jakub Landovský z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze a Dr. John Maré, bývalý jihoafrický diplomat, který navazoval vztahy se státy střední a východní 
Evropy po skončení apartheidu a dnes působí jako nezávislý konzultant. 
 
V r. 2013 si Česká republika a Slovenská republika připomínají 20. výročí nezávislosti. Rozdělení 
Československa je i nadále příkladem mírového řešení konfliktů. Obě země pokračovaly v politické a 
ekonomické transformaci na základě reforem přijatých v Československu na začátku 90. let po pádu 
totalitního komunistického režimu v r. 1989. V současnosti jsou plně integrovány v EU, NATO a OECD a 
mají blízké a přátelské vztahy. V roce 2013 si také připomínáme 20. výročí navázání diplomatických styků 
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a JAR. 
 
Programem panelové diskuse prováděla Dr. Yolanda Spies z katedry politologie Pretorijské univerzity. 
V úvodu přednesli krátké projevy oba velvyslanci. Velvyslankyně ČR Blanka Fajkusová zmínila výjimečné 
osobnosti klíčové pro vývoj v ČR, SR, resp. JAR, prezidenty Václava Havla a Nelsona Mandelu. Dále shrnula 
hlavní úspěchy ČR v uplynulých 20 letech, s důrazem na klíčové reformy v ekonomické oblasti. Dr. Jakub 
Landovský se podrobněji věnoval stavu společnosti po dvou desítkách let existence demokracie a upozornil 
na zajímavé souvislosti mezi ČR/SR (transformace po období totality) a JAR (transformace po apartheidu). 
Dr. John Maré vyzdvihl ve svém příspěvku úspěšnou regionální integraci ČR a SR, která je vhodnou 
inspirací pro země afrického kontinentu. Šéfka SAIIA Elizabeth Sidiropoulos na závěr shrnula diskusi a 
následně moderovala debatu s publikem. 
 
Při příležitosti panelové diskuse, která se uskutečnila v prostorách Pretorijské univerzity, připravila 
Velvyslanectví ČR a SR obdobně koncipované výstavy o historii obou zemí po rozdělení v r. 1993. Akce byla 
zakončena malou recepcí. 
 
V DURBANU PROBĚHLO PROMÍTÁNÍ FILMU LIDICE 
 
Dne 9. září 2013 zhlédlo více než 40 lidí z Durbanu působivý český film Lidice režiséra Petra Nikolaeva. 
Promítání připravilo Velvyslanectví ČR v Pretorii ve spolupráci s pobočkou Holocaust and Genocide Centre 
v Durbanu. 
 
Tragický osud české vesnice zničené v červnu 1942 nacistickým Německem byl pro většinu přítomných 
dosud neznámý. Ředitelka Holocaust and Genocide Centre v Durbanu Mary Kluk připomněla, že v roce 
2012 byl film promítnut v pobočkách Holocaust and Genocide Centre v Johannesburgu a v Kapském Městě. 
Zástupkyně velvyslankyně Nicol Adamcová vysvětlila historické okolnosti a přímou souvislost vyhlazení 
Lidic s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha skupinou československých 
parašutistů. 
 
Diváci si prohlédli také kresby jihoafrických dětí, které se v minulých letech účastnily Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice založené na paměť dětských obětí válečných konfliktů. 
Není bez zajímavosti, že součástí zahrady Holocaust and Genocide Centre v Durbanu je pietní připomínka 
jiného tragického místa na českém území - ghetta v Terezíně. 
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ČR SE ZÚČASTNILA „STUDY IN EUROPE FAIR“ V DURBANU 
 
Ve dnech 6. a 7. září 2013 se uskutečnil další studijní veletrh „Study in Europe“, tentokrát v největším městě 
provincie KwaZulu-Natal Durbanu. Zástupci Velvyslanectví ČR v Pretorii představili ČR jako atraktivní 
destinaci pro vysokoškolské studium se širokou nabídkou vyučovaných oborů. Jihoafričtí studenti měli 
příležitost obrátit se s dotazy ohledně programů Erasmus také na přítomné zástupce Evropské komise. 
 
Zástupkyně velvyslankyně Nicol Adamcová, asistentka velvyslankyně Sandra Platts a stážista Tomáš 
Dvořák se ve dnech 6. a 7. září 2013 zúčastnili studijního veletrhu „Study in Europe Fair“ spolupořádaného 
Evropskou komisí a Durban University of Technology. Velvyslanectví ČR v Pretorii navázalo na svoji účast 
na obdobném veletrhu organizovaném Delegací EU v JAR v Kapském Městě v květnu 2012 a „Study Abroad 
Fair“ uspořádaného v květnu tohoto roku University of the Free State v Bloemfonteinu. Zintenzivnění 
česko-jihoafrické spolupráce v oblasti vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám našeho velvyslanectví. 
 
Na veletrhu byly prezentovány studijní možnosti v členských státech EU – vedle ČR byly stánkem 
zastoupeny také např. SRN, Rakousko, Slovensko, Nizozemsko, Francie, Finsko či Španělsko. Zástupci 
Evropské komise a Delegace EU v Pretorii podrobně informovali o programech Erasmus+ a Erasmus 
Mundus Action 2 for South Africa. Velmi užitečná byla účast zástupců zahraničních oddělení jihoafrických 
univerzit. Jejich přítomnosti využili nejen jihoafričtí studenti, ale také zástupci členských států EU 
k navázání nových kontaktů či prohloubení těch stávajících. 
 
S ohledem na spolupořadatele, tj. Durban University of Technology, směřovala většina dotazů na studium 
technického zaměření. Kromě toho studenti hojně projevovali zájem o medicínské obory, studium 
architektury, ekonomie a další. Jihoafričtí studenti kladně hodnotí možnost studia na českých vysokých 
školách v angličtině a přijatelnou výši životních nákladů v ČR. 
 
Více informací o možnostech studia v ČR najdete na webové stránce Domu zahraničních služeb 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - http://www.studyin.cz/. Můžete také zaslat dotaz 
na info@studyin.cz nebo kontaktovat Dům zahraničních služeb prostřednictvím Facebooku. 
 
 
 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Vážení krajané, 
 
jmenuji se Ladislav Širůček a jsem manažerem reprezentace České republiky v rybolovné technice LRU 
Feeder. Ve dnech 16.11.2013 – 25.11.2013 se účastníme : 
 
3RD WORLD FEEDER ANGLING CHAMPIONSHIP South Africa na jezeře Bloemhof 
 
Dovolujeme si oslovit s výzvou o pomoc všechny krajany,  zejména rybáře, aby se podělili o své zkušenosti 
se sportovním rybolovem v Jižní Africe. Budeme také velice vděční za pomoc při organizování následujících 
věcí v rámci našeho pobytu : 
 
- Doporučení  typu a prodejce nástrah a návnad 
- Doporučení  firmy, která provozuje pronájem vozidel  
- Doporučení  prodejce pro nákup rybářského vybavení 
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Náš rozpočet je oproti ostatním zemím velice omezen, ale i tak jsme připraveni naší zemi reprezentovat 
srdcem a porvat se o nejlepší výsledek. 
 

Za reprezentaci ČR v LRU Feeder  
Ladislav Širůček 

 
Kontakt: 
e-mail: sirucek@keyexhibitions.com 
Tel.: +420 602 163 377 
Office: Náměstí Osvobození 36/43, 783 35 Horka nad Moravou 
Office Praha: Zvonkova ulice 3048/2, Praha 10 - Zahradní Město 
 

 
 
Popiska: členové reprezentace České republiky v rybolovné technice LRU Feeder. 
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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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ČESKÉ OSOBNOSTI: VĚRA ČÁSLAVSKÁ 
           

 

Nar. 3. května 1942 v Praha. 
 
Věra Čáslavská je bývalá česká 
sportovní gymnastka, trenérka a 
významná sportovní 
funkcionářka, sedminásobná 
olympijská vítězka, čtyřnásobná 
mistryně světa, jedenáctinásobná 
mistryně Evropy a čtyřnásobná 
Sportovkyně roku 
Československa.  
 
Po sametové revoluci byla v 
letech 1990–1996 předsedkyní 
Československého olympijského 
výboru a v letech 1995–2001 
také členkou Mezinárodního 
olympijského výboru. 
 
Spolu s Ruskou Larisou 
Latyninovou je jednou ze dvou 
gymnastek historie, kterým se 
podařilo získat zlaté medaile ve 
víceboji na dvou po sobě 
jdoucích olympijských hrách. 
Zlato z víceboje také vyhrála na 
mistrovství světa v roce 1966 a 
mistrovství Evropy 1965 a 1967. 
Přes čtyřicet let již drží mezi 

gymnasty rekord v absolutním 
počtu individuálních zlatých 
olympijských medailí. V letech 
1964 až 1968 nebyla na velkém 
závodu ve víceboji poražena. 
 
Od svého dětství se věnovala 
gymnastice. Svoji sportovní 
kariéru zahájila ve svých 16 
letech na mistrovství světa ve 
sportovní gymnastice v Moskvě, 
kde československé gymnastky 
obsadily v soutěži družstev druhé 
místo. Ve víceboji jednotlivců 
skončila osmá. Téhož roku 
obsadila na mistrovství 
Československa druhé místo. O 
rok později Čáslavská získala na 
mistrovství Evropy  v Krakově 
svou první zlatou medaili za 
cvičení na kladině a stříbrnou za 
přeskok. 
 
Roku 1960 byla členkou 
stříbrného československého 
olympijského družstva na OH v 
Římě, v individuálních soutěžích 
skončila ve víceboji žen osmá a 
na kladině šestá. 
 
První větší úspěch zaznamenala 
v roce 1962 na mistrovství světa 
v Praze, kde vyhrála přeskok, ve 
víceboji jednotlivců skončila 
druhá a třetí v prostných. 
Československé družstvo získalo 
stříbrnou medaili. 
 
Dalším vrcholem její kariéry byl 
rok 1964 především pak Letní 
olympijské hry 1964 v Tokiu, kde 
získala zlatou medaili ve víceboji 
jednotlivců, v přeskoku a na 
kladině. Čs. družstvo skončilo 
druhé. O rok později na 
mistrovství Evropy v Sofii získala 
pět zlatých medailí. 
 

Na mistrovství světa v 
Dortmundu v roce 1966 zvítězila 
ve víceboji jednotlivců a v 
přeskoku, dále získala stříbrnou 
medaili na kladině a v prostných. 
V soutěži družstev pak 
československé gymnastky 
získaly zlatou medaili. 
 
V roce 1967 na mistrovství 
Evropy v Amsterdamu získala 
zlato ve všech soutěžních 
disciplínách. 
 
V roce 1968 se účastnila Letních 
olympijských her v Mexiku, kde 
získala zlato za víceboj, přeskok, 
bradla a prostná. Stříbro pak za 
kladinu a v družstvech. V 
průběhu těchto her se vdala za 
Josefa Odložila, českého 
reprezentanta v běhu. Na těchto 
olympijských hrách ukončila 
svoji sportovní kariéru. Během 
slavnostního ceremoniálu 
předání medailí gesty 
protestovala proti okupaci 
Československa, když stála 
společně na stupínku se 
sovětskou závodnicí. Během 
slavnostního hraní sovětské 
hymny otočila hlavu od soupeřky 
směrem do země. V témže roce 
byla vyhlášena nejlepší 
sportovkyní světa. 
 
V roce 1968 se také zapojila do 
politického života a podepsala 
známou petici Dva tisíce slov. V 
roce 1971 byla vyloučena z řad 
členů ČSTV. V roce 1974 
vystudovala Fakultu tělesné 
výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze a věnovala se 
trenérské činnosti. Později jí bylo 
dovoleno vykonávat trenérskou 
činnost v Mexiku (1979-1981). 
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V lednu 1990 se stala poradkyní 
prezidenta ČSR Václava Havla 
pro sociální otázky a pro sport, 
od roku 1991 pak působila jako 
jeho asistentka. 
 
V letech 1990–1992 zastávala 
funkci předsedkyně 
Československého olympijského 
výboru a poté byla až do roku 
1996 předsedkyní Českého 
olympijského výboru a členkou 
Mezinárodního olympijského 
výboru (1995-2001). 
 
V prezidentských volbách v roce 
2013 aktivně podpořila Karla 

Schwarzenberga, protestovala 
zejména proti tomu, že jeho 
levicoví protikandidáti žádali o 
podporu komunisty. 
 
Ocenění: 
• 1964, 1966-8 – Sportovec 
roku 
• 1968 - nejlepší 
sportovkyně světa, druhá 
nejznámější žena světa, 
• 1989 - Cena Pierra de 
Coubertina, udělil Mezinárodní 
výbor pro fair play při UNESCO, 
• 1991 - uvedena do 
Dvorany slávy v New Yorku, 

• 1991 - Olympijský řád, 
udělen Mezinárodním 
olympijským výborem, 
• 1995 - Státní 
vyznamenání Medaile Za 
zásluhy II. stupně, udělil 
prezident České republiky Václav 
Havel, 
• 2010 – Japonský Řád 
vycházejícího slunce, předal 
japonský velvyslanec v České 
republice Čikahito Harada v 
pražské rezidenci. 
 

                                                                                                                   
Wikipedia

 
 
ČEŠTINA 
 
Dnes se budeme zabývat poslední dvojicí párových souhlásek Š a Ž. A  máme je za sebou a známe je 
všechny. Hurááá! 
 
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 Š nebo Ž: 
 
Ale- vstal z lů-ka. Drůbe- běhá po dvoře. Pozor na tu kalu-! Slo- tričko a polo- ho do skříně. Le- má krátké 
nohy. Kde je ko- na odpadky? Už nám slepuje- ten rozbitý hrnek? Luká- má papou-ka. Létá tady nějaká 
mu-ka. Vidí- toho je-ka? Bě- na vě- toho starého hradu. V oknech je mří-. S tebou je ale kří-. Dvakrát 
měř, jednou ře-. Podá- mi ten nů-? Zalo- tuto stránku v kní-ce. Pták Ohnivák a li-ka Ry-ka. Nádr-  máme 
plnou benzínu. Hrad hlídá hradní strá-. 
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
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ZÁBAVA 

 
RECEPTY 
 
Jogurtové řízky 

 

Ingredience: 8 kuřecích/vepřových 
řízků, 1 velký hustý bílý jogurt, sůl, pepř, 
grilovací koření, 5 stroužků česneku, 2 
vejce, strouhanka, olej  

Postup přípravy: Kuřecí/vepřové 
řízky dobře omyjeme, osušíme, 
naklepeme, pak osolíme a opepříme. 
Dále si připravíme jogurtovou marinádu 
smícháním jogurtu, vajec, rozmačkaného 
česneku a grilovacího koření, popř. soli a 
pepře. Každý řízek namáčíme z obou 
stran do jogurtové marinády a ukládáme 
do uzavíratelné nádoby, ve které 
navršené řízky zalijeme zbytkem 
marinády. Necháme uležet v lednici asi 
24 hodin. Druhý den vyjmeme řízky z 
marinády a rovnou je obalujeme pouze 
ve strouhance, kterou do řízků pořádně 
zatlačíme. Opatrně smažíme na oleji 
dozlatova.  Podáváme s oblíbenou 
přílohou. Vynikající jsou také studené s 
chlebem. 

Křupavé kuře  

 

Ingredience: 400 g vepřové kýty, 2 
cibule, 80 g kečupu, 1–2 feferonky, 
sterilovaná kapie, sterilovaná okurka, 
mleté chilli, olej, sůl  
 
Postup přípravy: vepřové maso 
nakrájíme na nudličky, rozpálíme olej a 
maso na něm osmahneme. Přidáme na 
kolečka nakrájenou cibuli, společně 
osmahneme a poté podlijeme trochou 
vody. Přidáme nakrájené feferonky, 
mleté chilli, nudličky kapie a okurky, 
kečup, sůl a krátce podusíme. Podáváme 
s americkými bramborami nebo 
chlebem. 
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HUMOR 
 
V porodnici se ptají rodičky:  
“Přejete si, aby bylo otec u porodu?”  
“Raději ne. Nevím, jak bych to manželovi vysvětlila!” 
 

*** 
 
Chlápek v letadle vejde do první třídy a zjistí, že na jeho místě sedí nějaká žena, tak ji upozorňuje, že sedí 
na jeho místě.  
“Jsem blondýnka. Jsem krásná a letím do Miami.” 
Chlápek došel pro stevarda a ten ženské říká:  
“Madam, tohle je první třída. Vy máte lístek do turistické. Prosím vás, vstaňte a jděte na své místo do 
turistické třídy.” 
“Jsem blondýnka. Jsem krásná a letím do Miami.” 
Stevard došel pro kapitána. Kapitán také vysvětlil blondýnce, že se má jít posadit na své místo. 
“Jsem blondýnka. Jsem krásná a letím do Miami.” 
Nato se kapitán k ženě naklonil a něco jí pošeptal. Ta se pak spěšně zvedla, usmála se na něj a odešla do 
turistické třídy.  
Stevard i chlápek jen vyvalili oči:  
“Kapitáne, my se s ní hádáme půl hodiny a vy jí jen něco pošeptáte a ona se zvedne a odejde. Co jste jí 
řekl?” 
“Řekl jsem jí, že první třída v Miami nezastavuje.” 
 

*** 
 
Ateista rybaří na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadne lochnesská příšera. 
Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. 
Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. 
On v úděsu zařval: “Ach, Bože, pomoz mi!” 
Z nebe se ozve hromový hlas: “Myslel jsem, že ve mě nevěříš!” 
“Ale no tak, Bože, nech toho! Před dvěma minutami jsem nevěřil ani na lochnessku.” 
 
 
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 
 
Aleš vstal z lůžka. Drůbež běhá po dvoře. Pozor na tu kaluž! Slož tričko a polož ho do skříně. Lež má 
krátké nohy. Kde je koš na odpadky? Už nám slepuješ ten rozbitý hrnek? Lukáš má papouška. Létá tady 
nějaká muška. Vidíš toho ježka? Běž na věž toho starého hradu. V oknech je mříž. S tebou je ale kříž. 
Dvakrát měř, jednou řež. Podáš mi ten nůž? Založ tuto stránku v knížce. Pták Ohnivák a liška Ryška. 
Nádrž máme plnou benzínu. Hrad hlídá hradní stráž. 


