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Vydává Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s českými krajany 
v Jihoafrické republice. 

Náměty a příspěvky zasílejte na adresu: maria.ramsova@seznam.cz 
Redakce a Velvyslanectví České republiky v Pretorii neručí za obsah zaslaných příspěvků. 

Redakční rada: Radek Nedvěd, Mária Ramsová, Mirka Schullerová 
 
 
Vážení a milí krajané, 
 
přinášíme Vám první vydání Krajanských listů v tomto roce. 
  
V úvodu najdete pravidelné informace našeho velvyslanectví. Prosím, věnujte pozornost nabídce 
možnosti studia českého jazyka v České republice. Nabízené programy jsou zčásti (v případě kurzu 
metodiky zcela) hrazené. Investovat do vzdělání a jazykových znalostí, ať již Vašich či Vašich dětí, 
nepochybně stojí za zvážení. 
 
Na úvod si také krátce připomeneme události z období Vánoc a Nového roku. Bude následovat řada 
důležitých a zajímavých zpráv z České republiky. V rubrice zajímavosti pak najdete článek o úspěchu 
českých egyptologů, kteří se prosadili v řebříčku magazínu Heritage Daily, a můžete si přečíst o slavném 
českém cestovateli Miroslavu Zikmundovi. 
 
Období Vánoc a dovolených máme už za sebou, nebudeme tedy zahálet a v rubrice Čeština na nás čekají 
vyjmenovaná slova a jazykolamy. 
 
Touto cestou bychom Vás i nyní chtěli požádat o spolupráci při tvorbě našich listů, o Vaše náměty i 
zkušenosti s pobytem v této zajímavé zemi. Podělte se o své zážitky s našimi krajany, rádi je zveřejníme.  
 
Teď Vám už ale přejeme ničím nerušené čtení. 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, P.O. Box 13671, 
Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 431 2380, fax: 012 431 2398) 
  
 
ROZVRH KONZULÁRNÍCH DNŮ V KAPSKÉM MĚSTĚ V PRVNÍM 
ČTVRTLETÍ 2014 
 
Konzulární dny v Kapském Městě se budou v prvním čtvrtletí 2014 konat v následujících dnech:  
 
leden 2014   16.-17.1. 
únor 2014   13.-14.2.  
březen 2014   13.-14.3. 

Úřední hodiny většinou mezi 8.00 – 15.00 na adrese Visegrádského domu (bývalého Generálního 
konzulátu ČR), Fleetwood Avenue 2, Claremont. Pro vyřízení Vašich žádostí je nutné si předem 
sjednat schůzku prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii (consulate_pretoria@mzv.cz nebo na 
telefonním čísle 012 431 2380). 

Ve Visegrádském domě nelze podat žádost o vízum. 

 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
 
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který nahradí dosud 
platný občanský zákoník z r. 1964 (zákon 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků).  
 
Nový občanský zákoník přejímá řadu ustanovení jiných právních předpisů, které zrušuje – jedná se např. 
o zákon o rodině, obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, zákon o sdružování občanů atd. Vrací se ke 
klasické české právní terminologii, kterou občanské zákoníky z r. 1950 a 1964 postupně opustily, znovu 
např. zavádí termín osoba (místo účastník), svéprávnost (místo způsobilost k právním úkonům), nabídka 
(místo návrh na uzavření smlouvy) apod. 
 
Nový občanský zákoník má 5 částí: 

• Obecnou část, která se věnuje základním zásadám, fyzickým a právnickým osobám, zastoupení, 
věcem a jejich rozdělení, cenným papírům a právním skutečnostem. 

• Rodinné právo, které upravuje rodinné právo, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy 
péče o dítě. Registrované partnerství zůstává upraveno v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 

• Absolutní majetková práva – věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, správa cizího 
majetku, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo a v neposlední řadě také dědické právo, 
jehož úprava je podstatně rozsáhlejší než v dosud platném občanském zákoníku. V této oblasti 
dochází ke změnám, které se týkají např. zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění 
ze zákona, závěti, dědické smlouvy, odkazu, dědické substituce, odpovědnosti dědiců za dluhy 
zůstavitele, vydědění, práva na povinný díl a nepominutelných dědiců. 

• Relativní majetková práva – upravuje právo závazkové, smluvní. Jsou definovány nové smluvní 
typy – výprosa, pacht, smlouva o péči o zdraví, smlouva o výměnku apod. Tato část obsahuje také 
úpravu náhrady újmy a bezdůvodného obohacení 

• Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 
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Úplnou informaci o novém občanském zákoníku naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/. 
 
 
STUDIJNÍ POBYTY/KURZY ČESKÉHO JAZYKA V ČR 
 
Nabídka stipendijních studijních pobytů pro studenty ČR 
 
ČR nabízí krajanům možnost studijních semestrálních pobytů na vybrané české vysoké 
škole. Termín přihlášky: 7. 3. 2014 pro studium zahájené v r. 2014; 8. 8. 2014 pro studium 
zahájené v r. 2015. 
 
Studijní pobyty budou realizovány v rámci Krajanského vzdělávací programu a výuky českého jazyka a 
literatury v zahraničí v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština 
pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a 
literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou 
udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních 
(dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou 
účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.  

 
Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 
9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování 
ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Úhrada 
nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na 
dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na 
konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraniční 
spolupráce (DZS). V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. Uchazeč 
proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky 
v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR. 
 
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS - viz 
www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/. 
 
Vyplněnou a vytisknutou přihlášku s jednou kopií, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, 
lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem a kopií cestovního 
dokladu, je třeba doručit rovněž Velvyslanectví ČR v Pretorii.  
 
Termíny pro zaslání přihlášek jsou: 

 
- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 

až únor 2015) do 7. 3. 2014; 
- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2014/2015 

(září 2014 až červen 2015) do 7. 3. 2014; 
- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2014/2015 (únor 2015 až 

červen 2015) do 8. 8. 2014.  
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Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a 
potvrzení o ubytování. 

 
Zúčastněte se kurzu českého jazyka pro krajany (25. 7. až 22. 8. 2014) 
 
ČR nabízí možnost zúčastnit se čtyřtýdenního kurzu českého jazyka, který se bude konat 
mezi 25. 7. a 22. 8. 2014. Termín přihlášky: 7. 3. 2014. 
 
Výuka bude realizována v rámci Krajanského vzdělávací programu a výuky českého jazyka a literatury 
v zahraničí v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku 
a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. 
Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. 
Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada 
nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na 
dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový 
limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní 
věková hranice není stanovena. 
 
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu 
zahraniční spolupráce (DZS): www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/. 
 
Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku s jednou kopií, tj. celkem 2 exempláře, je třeba 
doručit na Velvyslanectví ČR v Pretorii do 7. 3. 2014. O tom, zda jste byli do kurzu přijati, Vás bude 
informovat velvyslanectví. Kurzu je možné se zúčastnit rovněž jako „samoplátce“. 
 
Možnost zúčastnit se kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů 
(25. 8 až 5. 9. 2014) 

 
V případě, že vyučujete nebo zamýšlíte vyučovat český jazyk, můžete se přihlásit do kurzu 
metodiky výuky jazyka, který proběhne v ČR mezi 25. 8. a 5. 9. 2014. Termín přihlášky: 
7. 3. 2014. 
 
Kurz bude realizován v rámci Krajanského vzdělávací programu a výuky českého jazyka a literatury 
v zahraničí v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky 
s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných 
pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na 
dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd 
za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je 
realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.  
 
Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní 
péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí 
umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně. 
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K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu 
zahraniční spolupráce (DZS): www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/. 
 
Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku s jednou kopií, tedy celkem 2 exempláře, je třeba 
doručit Velvyslanectví ČR v Pretorii do 7. 3. 2014. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich 
uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi. O tom, zda jste byli do kurzu přijati, Vás bude 
informovat velvyslanectví. 
 
 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Hledají se: 
 
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 
 

 
 
MUDr.  Martin Borůvka, nar. 1944 nebo 1945, student medicíny dětské lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze v letech 1964 – 1969. V roce 1969 emigroval do Pretorie. 
 
V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět paní  Jaroslavě Vránové, e-mail: 
jaroslavavranova@email.cz . 

 
 
Zdenka (Stela) Van der Burg, poslední známá adresa: 3 Daniel Str., Aldra Park, Johannesburg. 
 
Hledá ji paní Julie McCurrie, která žije v Harare. 
 
V případě, že o uvedené máte informace, dejte prosím vědět na e-mail consulate_pretoria@mzv.cz. 

 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. 
 
Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 082 468 1401, 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.  

 
 
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 

 
 
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 

 

 
 
VZPOMÍNKY NA VÁNOCE A CO PŘINESE NOVÝ ROK 
 
VÁNOČNÍ PROJEV PREZIDENTA ZEMANA 
 
Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství prohlásil, že se mu od nástupu do funkce podařilo 
splnit všech pět slibů, které dal voličům během předvolební prezidentské kampaně. Jeho řeč pronesená 
na zámku v Lánech trvala zhruba jedenáct minut. Lidem popřál zdraví a život naplněný užitečnými 
skutky. 
 
Miloš Zeman na úvod svého osobně laděného poselství, zmínil předsevzetí, která si obvykle každý dává 
do nového roku. S nadsázkou narazil na své opakované rozhodnutí přestat kouřit, což se mu dosud 
nepodařilo. 
 
Po pár minutách se ale vrátil k prezidentské předvolební kampani a zhodnotil své úspěchy v roli hlavy 
státu. Prohlásil, že se mu povedlo splnit všech pět slibů, které dal voličům, než ho vyslali na Hrad. 
 
Na prvním místě zmínil závazek nevyhlašovat amnestii a neudělovat milosti. „Tak se nemůže stát, že by 
milost dostal například muž, který zabil svého otce, populární cyklista, který při dopravní nehodě zabil tři 
nevinné lidi nebo daňový podvodník, který dostal milost ze zdravotních důvodů a poté se zázračně 
uzdravil,” uvedl prezident v narážce na některé kontroverzní milosti svých předchůdců. 
 
Za další úspěch označil zlepšení vztahů s institucemi Evropské unie. „Tak jako v sídlech většiny 
evropských hlav států, i na Pražském hradě vlaje vlajka Evropské unie, jíž jsme členem,” připomněl 
prezident jedno z prvních opatření, které nechal provést po nástupu do funkce. 
 
Podle Zemanových slov se také podařilo stabilizovat Ústavní soud tím, že do něj bylo jmenováno deset 
soudců, a ten tak „pracuje v plném složení a pracuje dobře.” 
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Zmínil také vznik fondu na splácení státního dluhu, do kterého odevzdává třetinu svého prezidentského 
platu. V poslední době se k němu prý připojují i další lidé a podniky. „Přál bych si, aby se tento fond stal 
jakousi analogií sbírky na podporu a pomoc republice,” dodal. 
 

 
 
Zvlášť podrobně se prezident věnoval snaze spojovat a ne rozdělovat, což podle jeho slov byl slib, který se 
naplňoval nejobtížněji. Napjatou politickou situaci spojenou s koncem vlády premiéra Petra Nečase, 
podle jeho slov vyřešilo jmenování kabinetu Jiřího Rusnoka. 
 
„Vláda sice podala demisi, ale byl jsem pod tlakem, abych jmenoval vládu v podstatě ve stejném složení s 
výjimkou osoby premiéra a se stejným programem,” řekl Zeman. Tím, že jmenoval vládu Jiřího Rusnoka, 
podle svých slov vyvolal předčasné volby. Končícímu kabinetu Zeman poděkoval. 
 
„Novým politickým stranám přeji úspěch, opozici bych chtěl popřát, aby byla opozicí tvůrčí a 
odpovědnou,“ řekl na závěr a doplnil: „Přejeme si zdraví a já sám jsem si v posledních týdnech hodnotu 
zdraví uvědomil. Přeji vám život naplněný užitečnými skutky, jenom takový život přináší štěstí a radost.“ 
 
Tím, že Zeman přenesl poselství na dobu vánočních svátků, chtěl podle svých slov navázat na tradici 
první republiky, kdy měl vánoční proslovy prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Porevoluční prezidenti 
měli projevy na Nový rok. 

 
Zdroj: novinky.cz 

Připravila: Mária Ramsová 

 
VÁNOCE BYLY MÍSTY NEJTEPLEJŠÍ ZA VÍCE NEŽ 100 LET 
 
Letošní Vánoce byly na některých místech Česka nejteplejší za více než 100 let. Podle Pavla Jůzy z 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vystoupily teploty na pět až deset stupňů Celsia. Tepleji 
bylo především v roce 1983, nadprůměrné byly ale i loňské Vánoce. S průměrnou teplotou 8,7 stupně 
Celsia naměřenou mezi 24. až 26. prosincem byly letošní svátky nejteplejší v historii měření na stanici 
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Opava-Otice, která teploty sleduje 151 let. Nejteplejší ve 140leté historii měření byly letošní Vánoce také v 
Přerově, kde naměřili průměrnou teplotu 9,3 stupně. 
 
Rekord byl s průměrnou teplotou 5,5 stupně překonán také v Českém Dubu, kde se měří 61 let, či v 
Mošnově, kde měří 55 let a letos tam naměřili rekordních 10,3 stupně Celsia. Nejteplejší Vánoce v 53leté 
historii měření zaznamenali také v Brně-Tuřanech a v Lednici, kde byly průměrné teploty 7,2, respektive 
8,4 stupně. „Zatímco na některých stanicích jsou letošní Vánoce bezkonkurenčně nejteplejší za 
posledních i více než 100 let, na jiných stanicích se umístily až ve třetině žebříčku, čili v podstatě v mezích 
normálu. A loňské Vánoce na některých stanicích byla druhé z 45 let nebo třetí ze 100 let, tedy taky 
vcelku výjimečně teplé, a na jiných i na 27. místě z 53 let, tedy až v polovině žebříčku,“ dodal Jůza. 
 
Řada vánočních rekordů déle měřících stanic je z roku 1983, kdy o svátcích naměřili například v 
Klatovech průměrně devět stupňů a v Žatci 9,3 stupně, přičemž obě stanice měří déle než sto let. Vánoce 
před 30 lety byly nejteplejší také v Praze, kdy na Karlově naměřili 9,4 stupně. Nejdéle měřící česká 
stanice v pražském Klementinu pro 25. prosinec 1983 eviduje rekord 14,6 stupně Celsia. 

 
Zdroj: novinky.cz 

Připravila: Mária Ramsová 

 
 
V CENTRU PRAHY SE ROZLÉVALA TRADIČNÍ RYBÍ POLÉVKA 
 
 

Primátor Prahy Tomáš Hudeček nalévá na Štědrý den rybí polévku návštěvníkům Staroměstkého náměstí. Foto: 
Petr Horník, Právo 
 
Na Staroměstském a na Václavském náměstí v centru Prahy na Štědrý den rozlévali zástupci radnice 
tradiční rybí polévku. O polévku, do které kuchaři přidali koňak a karamel, byl velký zájem. Přišli ji 
ochutnat nejen lidé bez domova, ale i turisté a Pražané. U stánků na Staroměstském náměstí byla už před 
začátkem v 11:00 fronta asi dvou stovek zájemců. 
 
Na Staroměstském náměstí polévku rozléval pražský primátor Tomáš Hudeček a někteří radní. 
Připraveno bylo 2000 porcí. „Od té doby, co jsem v zastupitelstvu, sem chodím každý rok s tím, že 
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napřed jsem zde polívku jedl, pak jsem ji rozléval a dnes ji mám i takto na starosti,“ řekl Hudeček. Další 
tisícovka porcí byla připravena ve spodní částí Václavského náměstí, kde rybí polévku rozléval starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký. Také tam stála ještě kolem poledne fronta asi 50 lidí. 
 
Praha 1 zároveň připravila vlastní rybí polévku na Kampě. Základem polévky byl vývar připravený z 300 
kilogramů kaprů a 50 kilogramů rybích hlav. V polévce bylo přes 100 kilogramů kořenové zeleniny a 
téměř tři litry koňaku, jikry, mlíčí a karamel. 

 
Zdroj: novinky.cz 

Připravila: Mária Ramsová 

 
PRAŽSKÝ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ BYL SPJAT S RUDOLFEM II. 
 

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky 

Tradiční novoroční ohňostroj, který v Praze zhlédly 
tisíce Pražanů i turistů, byl jedinečnou show, při níž 
pyrotechnici odpálili přes deset tisíc rachejtlí. 
 
Ohňostroj, který se v Praze, na rozdíl od jiných 
metropolí, nekoná o silvestrovské půlnoci, ale 
vpodvečer na Nový rok, byl odpalován byl na Letné. 
 
Jednotlivé části patnáctiminutového pyrotechnického 
představení nazvaného Zlatá Praha byly spjaty s 
Rudolfem II. a celkem obsahovaly 10 315 efektů. 
Vlastnímu zahájení ohňostroje předcházely tři 
akustické „oznamovací“ efekty určené nejen pro 
veřejnost a ostrahu, ale především pro varování ptactva 
a živočichů, kteří by se mohli vyskytovat blízko 
odpaliště. 
 
První část část ohňostroje s názvem Prelude zobrazila 
odpočítávání posledních vteřin roku. Na ni navázala 
druhá část Rudolfova kunstkomora. Dále se objevily 
například témata květin, bílých grošů a stříbrných 
tolarů nebo Golema. Mezi efekty nescházely kulové a 
cylindrické pumy, římské svíce, kompaktní baterie a 
různé speciální efekty.  

 
Zdroj: novinky.cz 

Připravila: Mária Ramsová 

 
 
CO PŘINESE ROK 2014 
 
Začal rok 2014. Máme k němu vzhlížet s nadějemi, nebo s obavami? Novinky.cz přinesly pohled na 
některé významné události, které můžeme v letošním roce očekávat. 
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                                                                                                                                           Foto: Profimedia.cz 

 
Supervolební rok 
Rok 2014 je označován jako supervolební. Konat se budou hned troje volby: do europarlamentu, do 
obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. 
 
Evropské volby se v ČR uskuteční 23. a 24. května. Z celkového počtu 751 europoslanců budou Češi volit 
21 svých zástupců, kteří dostanou mandát na pět let. Oproti minulému volebnímu období budeme mít o 
jednoho europoslance méně, což souvisí s celkovým snížením počtu křesel v Evropském parlamentu ze 
současných 766 na budoucích 751. Strany a hnutí v těchto volbách podávají pouze jedinou kandidátní 
listinu, neboť celá republika je jedním volebním obvodem. 
 
Volby do třetiny Senátu se budou konat ve druhé polovině roku, obmění se 27 z 81 mandátů. Přesný 
termín ještě určí prezident.  
 
Na podzim budou občané volit také do zastupitelstev obcí. Přestože lidé mají v těchto volbách možnost 
vybírat kandidáty, kteří budou rozhodovat o dění bezprostředně v místě jejich bydliště, k urnám se moc 
nehrnou. Při posledních obecních volbách byla účast jen 48,5 procenta. Zvlášť sledované budou 
komunální volby v Praze. Pražané v nich budou vybírat nástupce současného vedení složeného výhradně 
ze zastupitelů TOP 09 v čele s primátorem Tomášem Hudečkem. 
 
Praha a její podzemní stavby. Otevřou se? 
Primátor Hudeček se v čele hlavního města potýká s kauzou, jejíž další řešení nebo neřešení může 
výsledky voleb do značné míry ovlivnit. Pražany totiž zajímá, zda po několika letech, kdy žili na jednom 
velkém staveništi, bude nakonec otevřen tunelový komplex Blanka. Ten se staví od roku 2007 a měl být v 
provozu již v roce 2012. Nakonec bylo otevření kvůli problematickému financování stavby odsunuto na 
květen 2014. Původně se počítalo s náklady ve výši 21 miliard korun, v současnosti vychází najevo, že 
konečný účet bude dělat kolem 38 miliard. V souvislosti s tímto dramatickým nárůstem nákladů dostává 
slovo „tunel“ v myslích Pražanů i jiný význam než jen označení dopravní stavby. 
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Foto: Mapy.cz 

Za této situace přišel primátor Hudeček s 
tvrzením, že smlouva, kterou 
předcházející vedení Prahy uzavřelo s 
firmou Metrostav, je od začátku 
neplatná. S lehkou ironií tak lze říci, že 
letošní rok by mohl přinést odpověď na 
otázku, zda se Blanka otevře, nebo ji 
Pražané svépomocí zase zasypou. 
 
Otazníky visí také kolem dalšího 
pražského podzemního projektu, jímž je 
prodloužení linky A metra na jejím 
západním konci o čtyři stanice. 
 

 
Zprovoznění úseku z Dejvické do stanice Nemocnice Motol je sice plánováno na rok 2014, i v případě této 
stavby však existují nejasnosti o jejím financování. Očekávaly se náklady ve výši necelých 19 miliard, z 
nichž osm miliard měl tvořit příspěvek z evropských fondů. Celková cena časem nabobtnala na 22,5 
miliardy. Okolnosti stavby prověřuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, jenž ke kauze přišel 
jako v mafiánském filmu přes vyšetřování incidentu, při němž mělo auditora dohlížejícího na stavbu z 
dálnice vytlačovat jiné auto. 
 
Zatím posledním dějstvím je rekordní pokuta ve výši 4,2 miliardy, kterou Dopravnímu podniku hl. m. 
Prahy uložilo ministerstvo financí za porušování zákona o veřejných zakázkách. Navíc hrozí, že dopravní 
podnik přijde také o jedenáctimiliardový úvěr Evropské investiční banky, ze kterého už ale 8,5 miliardy 
vyčerpal. 
 
Důl Paskov: Dědictví za miliardu 
Srovnáme-li nesrovnatelné, můžeme nabýt dojmu, že zatímco v Praze se díry v zemi pracně vykopávají, 
na opačném konci republiky panuje obava z jejich uzavírání. Řeč je o ztrátovém černouhelném dole 
Paskov, který hodlá jeho provozovatel, firma OKD, na konci roku 2014 uzavřít. 
 
Definitivně se o osudu Dolu Paskov rozhodne do 31. března. Do té doby má stát říci, zda se bude nějakým 
způsobem podílet na udržení ztrátové těžby v zájmu zachování pracovních míst. Pokud firmě s řešením 
situace nepomůže, společnost důl na konci roku 2014 ukončí těžbu a důl zavře. Šachta přitom 
zaměstnává 2100 vlastních lidí a další 400 pracovníků dodavatelských firem. 
 
Další varianta počítá s tím, že OKD bude důl na své náklady provozovat až do konce roku 2016 a stát pak 
zaplatí jeho technickou likvidaci a bude se podílet na vyplacení sociálních dávek pro propuštěné 
zaměstnance dolu. Zvažuje se také, že by stát po roce 2016 důl koupil za symbolickou jednu korunu. 
 
Tak jako tak si český státní rozpočet musí připravit minimálně miliardu korun. 
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Důl Paskov na Frýdecko-Místecku. Foto: Jiří Tomaškovič, Právo 
 

V případě uzavření dolu již příští rok ji 
bude muset vynaložit na sociální dopady 
propuštění zhruba 1500 lidí a na 
vytváření nových pracovních míst pro 
ně. Varianta s podporou státu přijde 
podle propočtů bývalého ministra 
průmyslu a obchodu Jiřího Ciencaly na 
1,3 miliardy Kč. 
 
 

Zdroj: novinky.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
VÝBĚR ZE ZPRÁV 
 
ČESKO MÁ NOVOU VLÁDU 

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval dne 29. ledna 2014 novou koaliční vládu. Podílejí se na ní tři 
politické subjekty, a to Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), ANO 2011 a Křesťanská a 
demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL). Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka byl 
jmenován předsedou vlády již 17. ledna 2014. Všichni další členové kabinetu pak 29. ledna 2014 složili na 
Pražském hradě slavnostní slib a stali se tak členy třinácté vlády České republiky. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ČSSD 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr 
financí 

Andrej Babiš ANO 2011 

Místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek KDU-ČSL 

Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD 

Ministryně spravedlnosti Helena Válková nestr. za ANO 2011 

Ministr obrany Martin Stropnický ANO 2011 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ČSSD 

Ministr životního prostředí Richard Brabec ANO 2011 

Ministr zemědělství Marian Jurečka KDU-ČSL 

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek ČSSD 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ČSSD 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová ČSSD 

Ministr kultury Daniel Herman KDU-ČSL 

Ministr dopravy Antonín Prachař ANO 2011 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek ČSSD 
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Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová ANO 2011 

Ministr bez portfeje Jiří Dienstbier ČSSD 
 

Zdroj: Wikipedia 

 
 
HRANICÍ CHUDOBY JE V ČESKU PŘÍJEM POD 9 683 KORUN MĚSÍČNĚ 
 
Za člověka ohroženého chudobou se v Česku může počítat ten, jehož příjmy nepřesahují 116 196 korun 
čistého ročně, tedy 9 683 korun měsíčně. V Česku se to týká asi 872 tisíc osob, což je 8,5 procenta všech 
osob bydlících v bytech. Počet osob ohrožených chudobou ale v Česku trvale klesá. Loni představoval 
hranici chudoby roční příjem 114 953 korun a pobíralo ho 9,6 procenta obyvatel. Vyplývá to z 
předběžných výsledků šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) nazvaného Životní podmínky 2013. 
 
Mezi lidi ohrožené chudobou se podle statistiků počítají ti, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice 
chudoby. Ta se nejčastěji stanovuje jako 60 % mediánu příjmu domácností, což  pro rok 2013 znamenalo 
právě 116 196 Kč. 
 
Českým domácnostem rostou příjmy. Čistý roční peněžní příjem domácností v přepočtu na osobu v roce 
2012 nominálně vzrostl na 149,9 tisíce Kč, uvádí dále zpráva ČSÚ. Příjmy domácností se zvýšily všem 
skupinám s výjimkou domácností zaměstnanců s vyšším vzděláním a domácností nezaměstnaných. 
 

Příjmy domácností samostatně činných 
osob vzrostly poprvé od roku 2008. V roce 
2012 vzrostly čisté roční příjmy 
domácností samostatně činných osob v 
průměru na 162,5 tis. Kč, čímž se dostaly 
zhruba na úroveň z roku 2009. 
 
„Růst zaznamenaly také příjmy 
domácností zaměstnanců s nižším 
vzděláním, které v průměru dosáhly 130,5 
tis. Kč čistého na osobu za rok, tedy o 
2,2 % více než v předchozím roce,“ uvedl 
Jaromír Kalmus, vedoucí oddělení 
sociálních šetření ČSÚ. 

 
Podobně rostly i průměrné čisté roční příjmy členů domácností nepracujících důchodců, které v tomto 
roce činily 138,2 tis. Kč. Čistý roční příjem domácností zaměstnanců s vyšším vzděláním loni dosáhl 
176,3 tis. Kč (v roce 2011 činil 176,5 tis. Kč). Významně jim přitom pomohly změny ve slevách na dani. 
Bez nich by čisté příjmy zaznamenaly podobný propad, jaký se odrazil na příjmech hrubých, které klesly z 
219,6 na 218,2 tis. Kč. 
 
Problém českých domácností spočívá v tom, že nominálně sice jejich příjmy rostou, ale reálně poklesly. 
Výše inflace byla loni vyšší než tempo růstu příjmů. Domácnostem pomohly změny daní. Zejména 
zvýšením slev na dani rostly příjmy skupinám domácností, které jinak patří mezi nejvíce ohrožené 
chudobou. 
 

Zdroj: Právo 
Připravila: Mária Ramsová 
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PREZIDENT PODEPSAL ROZPOČET NA ROK 2014, SCHODEK BUDE 112 
MILIARD 
 
Prezident Miloš Zeman podepsal dne 22. prosince 2013 státní rozpočet na rok 2014. Ten počítá se 
schodkem 112 miliard korun. Rozpočet schválila Sněmovna podle návrhu vlády Jiřího Rusnoka.  
 
Rozpočet na rok 2014, jehož schodek má proti roku 2013 vzrůst o 12 miliard, podpořilo ve Sněmovně 109 
poslanců, proti jich bylo 39. Hlasovali pro něj poslanci tehdy vznikající vládní koalice, tedy ČSSD, ANO a 
KDU-ČSL. Bývalé vládní strany ODS a TOP 09 byly proti, komunisté a poslanci Úsvitu se zdrželi. 
 
Příjmy rozpočtu se proti hospodářskému plánu schválenému na rok 2013 zvýší o 18,5 miliardy na jeden 
bilión a 99,3 miliardy korun. Výdaje vzrostou o 30,5 miliardy na bilión a 211,3 miliardy korun. Kvůli 
navrženému schodku chce vláda vydat dluhopisy v objemu téměř 114 miliard korun. 

 
Zdroj: Novinky, ČTK 

Připravila: Mária Ramsová 

 
ČESKO JE 17. NEJBOHATŠÍ ZEMÍ V EU 
 

 
 
Česká republika loni i podle přepočtených údajů zůstala 17. nejbohatší zemí Evropské unie z hlediska 
hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Nejbohatší zemí je i nadále s velkým náskokem, avšak 
se značným zkreslením Lucembursko, nejchudší zůstává Bulharsko. Informoval o tom evropský 
statistický úřad Eurostat. 
 
Statistika, zpřesněná podle nejnovějších čísel o HDP, počet obyvatel a paritu kupní síly, zjistila, že Česká 
republika předstihla Řecko co do výkonu ekonomiky na hlavu už v roce 2011, nikoli až loni, jak ukazovaly 
původní červnové údaje. V roce 2011 klesl řecký HDP na hlavu na 80 procent průměru EU a loni na 75 
procent, zatímco český HDP zůstal tři poslední roky na 81 procentech průměru. 
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Za Českou republikou zůstává nadále Slovensko. To si ale každý rok o jeden procentní bod polepšovalo a 
s loňskými 76 procenty se dostalo před Řecko a na úroveň Portugalska. 
 
Lucemburský HDP na hlavu je na 263 procentech, tedy více než dvaapůlnásobku průměru EU, což je ale 
v rámci Unie výjimka. Do drobného státu s vyvinutým průmyslem a financemi jezdí každodenně za prací 
řada obyvatel okolních zemí, kteří tak sice přispívají k výkonu místní ekonomiky, ale nepočítají se do 
přepočtu HDP na obyvatele. Dalších 11 zemí v pořadí se pohybuje do 30 procent nad průměrem EU. 
 
Za Lucemburskem následují Rakousko a Irsko. To si i přes bankovní krizi, kvůli níž muselo před třemi 
lety přijmout mezinárodní finanční pomoc, od roku 2010 v měření HDP na hlavu kupodivu nijak 
nepohoršilo a zůstalo na 129 procentech průměru. 
 
Při přepočtu HDP na hlavu Eurostat používá standardu kupní síly (PPS), tedy jednotky používané k 
mezinárodním srovnáním, která vyrovnává rozdíly v cenových hladinách mezi jednotlivými zeměmi. Za 
jeden PPS by se dalo koupit stejné množství zboží či služeb ve všech zemích. 
 
V měření individuální spotřeby na hlavu (AIC), které lépe odráží skutečnou materiální úroveň spotřeby 
domácností, je Česko podle revidovaných dat pouze na 72 procentech unijního průměru, konkrétně na 
22. místě. Před ním je Slovensko, Řecko, Portugalsko a od loňska také Litva a Polsko. Z hlediska AIC 
Irsko v minulých letech chudlo a sestoupilo pod 100 procent unijního průměru, konkrétně na 12. místo. 
 
Nejhůře podle obou měření dopadají Rumunsko a Bulharsko. Zatímco Rumunsko je na 50 procentech 
průměru EU, Bulharsko je co do HDP na 47 procentech a podle AIC na 49 procentech. 

 
Zdroj: ČTK 

Připravila: Mária Ramsová 

 
 
ZAJÍMAVOSTI: OCENĚNÍ OBJEVU ČESKÝCH EGYPTOLOGŮ 
 
Čeští egyptologové se prosadili v žebříčku odborného magazínu Heritage Daily. Ten do desítky 
nejvýznamnějších archeologických objevů uplynulého roku zařadil objev více než čtyři tisíce let staré 
hrobky kněze a vrchního lékaře Horního a Dolního Egypta. 
 
Českému objevu přisoudil webový magazín Heritage Daily šesté místo. První příčku obsadil hojně 
medializovaný objev pozůstatků anglického krále Richarda III.  
 
Žebříček objevů roku 2013 podle Heritage Daily 
1. Objev pozůstatků krále Richarda III. 
2. Římské sochy ve tvaru orlů 
3. Nejstarší vinný sklep na Blízkém východě 
4. Pozůstatky kruhového monumentu v Nortonu 
5. Rané římské sídlo v Jeruzalémě 
6. Hrobka šéflékaře v Abúsíru 
7. Šest tisíc let staré síně mrtvých 
8. Pohřebiště ze 14. století v Londýně 
9. 1500 let stará mozaika v Izraeli 
10. Hliněné figuríny v Řecku 
 
V desítce nejdůležitějších objevů podle britského magazínu figuruje pět z Británie, tři z Izraele (č. 3, 5 a 
9), jeden si připsali Češi (č. 6) a jeden Řekové s Brity (č. 10). 
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„Aniž bych chtěl význam takovýchto žebříčků přeceňovat, přece jen je to jakési uznání kvality práce a 
vysokého pracovního nasazení všech členů Českého egyptologického ústavu,“ uvedl šéf egyptologů pro 
web magazínu Univerzity Karlovy iForum. 
 
V hrobce spočinul kněz a vrchní lékař Horního a Dolního Egypta z doby stavitelů pyramid 
Šepseskafanch. Češi ji odhalili loni v září na pyramidovém poli v Abúsíru poblíž Káhiry. Kamenná hrobka 
měří 21 x 14 metrů a i 4 500 let po jejím vzniku sahá zdivo do výše přes čtyři metry. 
 
Ve východní části hrobky je zakomponována chodbová kaple, na jejímž konci stojí monumentální 
kamenná stéla se jménem a tituly Šepseskafancha. Ty dokumentují jeho kariéru kněze slunečního boha 
Rea ve slunečních chrámech několika panovníků 5. dynastie, přes kněze beraního boha Chnůma, kněze 
Obou Domů Života až po kněze kouzel, uvádějí egyptologové na svém webu. 
 
Egyptolog Bárta krátce po objevu uvedl, že Šepseskafanch patřil k nejvyšším lékařům známým ze starého 
Egypta a byl de facto unikátní historickou osobností, které neměla paralelu. „Byl osobním lékařem 
panovníka a vědcem s přístupem k nejtajnějším znalostem své doby,“ řekl Bárta s dodatkem, že čeští 
egyptologové pracují na zcela unikátním pohřebišti lékařů. 
 
Vzhledem k nestabilní politické situaci zažívá egyptologie nelehké časy. Když loni v září čeští vědci přijeli 
do Abúsíru, byli jedinou archeologickou expedicí v Egyptě. Britský portál Heritage Daily publikuje 
informace o dění v oboru archeologie a paleontologie. Spolupracuje s dobrovolníky - studenty, 
akademiky i příznivci archeologie. „Měsíčně ho čte téměř 100 000 čtenářů. Velkou předností portálu je, 
že svou koncepcí vytváří jednotný prostor pro všechny novinky z oboru,“ píše Univerzita Karlova. 
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Nepravé dveře vrchního lékaře Egypta 
 

Detail nepravých dveří se stojící postavou majitele a 
jeho jménem 

 
Zdroj: idnes.cz 

Připravila: Mirka Schullerová 

 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI: CESTOVATEL A SPISOVATEL M. ZIKMUND 
 
(* 14. února 1919 v Plzni) 
 
Po maturitě (1938) začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože na počátku druhé světové války došlo 
k uzavření českých vysokých škol, mohl ji ukončit až v r. 1946. Na škole studoval s Jiřím Hanzelkou, který 
byl jeho partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih. 
 
V letech 1947-50 podnikl spolu s J. Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto výpravu 
absolvovali společně vozem Tatra 87. Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Na této 
cestě udělali velké množství fotografií a natočili množství filmového materiálu jehož dokumentární cena 
je značná. 
 
Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805 v letech 
1959-64. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. Také na této cestě shromáždili velké množství 
dokumentárního materiálu. 
 
V roce 1968 se postavil na stranu tzv. „reformních komunistů“, proto mu bylo v roce 1969 znemožněno 
dále publikovat a účastnit se veřejného života. 
 
Celé dílo je napsáno společně s J. Hanzelkou a týká se výhradně jejich cest. Cestám je věnována také stálá 
expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti 
světadíly, otevřená 30. listopadu 1996. 
 
Literatura : 
• Afrika snů a skutečností, 1952 
• Tam za řekou je Argentina, 1956 
• Přes Kordillery, 1957 
• Za lovci lebek, 1958 
• Mezi dvěma oceány, 1959 
• Obrácený půlměsíc, 1961 
• Tisíc a dvě noci, 1967 
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• Světadíl pod Himalájem, 1969 
• Zvláštní zpráva č. 4, napsána v r. 1964 na základě své předchozí cesty po SSSR, na přímý podnět 

L. I. Brežněva, kopii dostali českoslovenští straničtí a vládní představitelé. Vzhledem k obsahu o 
sovětském hospodářství byla prohlášena za přísně tajnou a uveřejněna až v r. 1990. 

• Cejlon, ráj bez andělů, 1975 (ineditní edice), 1991 
• Sumatra, naděje bez obrysů, 1976 (ineditní edice) 
• Život snů a skutečnosti, 1997 
• Afrika kolem Tatry, 2000 
• Velké vody Iguazú, 1955, 2000 
• Přemožení pouště, 1954, 2002 
• S československou vlajkou na Kilimandžáro, 1953, 2006 - souhrn novinových článků a reportáží 
 
Dále jsou autory velkého množství časopiseckých a novinových článků, přednášek, atd. 
 
Film: 
• Afrika I. 
• Afrika II. 
• Z Argentiny do Mexika 
• Je-li kde na světě ráj 
 
Kromě těchto celovečerních filmů natočili 147 dokumentárních, krátkometrážních či televizních filmů. 
 

Zdroj: Wikipedie 
Připravila: Mirka Schullerová 

 
 
ČEŠTINA 
 
Vítejte v novém kalendářním i školním roce! Jak jsem slíbila, letos se budeme zabývat učivem třetí třídy 
základních škol. A třetí třída, to jsou především vyjmenovaná slova. Takže se hned pustíme do 
vyjmenovaných slov po B. 
 
Vyjmenovaná slova po B: 
být – bydlit – obyvatel – byt 
příbytek – nábytek – dobytek  
obyčej – bystrý – bylina  
kobyla – býk  
babyka – Bydžov – Přibyslav – Zbyšek – Zbyněk 
 
Nezapomeňte, že tvrdé Y se píše i ve slovech příbuzných, jako například: 
blahobyt, bytost, živobytí, přibývat, obydlený, zabydlit, obyvatelstvo, bytná, ubytovat, nábytkářství, 
dobytče, obyčejně, bystře, bystřina, Bystrouška, Bystrovany, býložravec, černobýl, kobylinec, Kobylisy, 
býkovec … 
 
Tvrdé Y se píše i v cizích slovech: byznys, bysta, byrokrat 
 
POZOR NA ROZDÍLY: 
 
nabýt (nabýt vědomosti) nabít (někomu) 
dobýt (dobýt hrad)  dobít (zraněné zvíře) 
odbýt (někoho)  odbít (půlnoc, míč) 
býlí (plevel)   bílý (barva) 
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bydlo (obydlí)   bidlo (klacek, tyč) 
bylina (rostlina)  Bílina (město) 
ubýt (ubylo vody)  ubít (zmiji) 
 
Cvičení 
 
Doplňte I / Í nebo Y / Ý: 
 
Bab-čko, jsou b-k a kob-la b-ložravci? B-ložravec nejí b-lou barvu, ale b-lí. Zb-škova bab-čka měla krab-
čku a v ní byla spousta voňavých sušených b-lin. Zb-šek se přestěhoval z B-džova do Přib-slavi. Pálilo ji 
dobré b-dlo. Stále mě nepob-zej, ab-ch skočil do té b-střiny! B-strý chlapec neob-čejně hb-tě proběhl 
kolem ob-dlí, ale šlápnul při tom do kob-lince. Proč mě chceš zb-t? Vždyť jsem neb-l zlý! Když jsem b-l v 
tom neob-dleném příb-tku, hodiny právě odb-ly půlnoc.  
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 

 
Procvičte si češtinu s jazykolamy 
 
Letadlo nevznese se se sesečené trávy. 

Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, brabec babce v 
kapse chcíp. 

Můžeš čekat až za železničním mostem, jež zde stojí přes (již) šest let. 

Má máma má malou zahrádku. 

Máma má málo máku. 

Zdroj: jazykolamy.funsite.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 

 
ZÁBAVA 
 
HUMOR 
 
Myslivec kupuje pro psa misku na vodu a prodavač se ho ptá: „Nechcete misku s nápisem PRO PSA?“ 
„To není potřeba. Pes číst neumí a já mu upíjet nebudu.“ 
 

***** 
 
Povídá dcera otci:  
„Dej mi sto padesát korun! Můžu udělat dobrej obchod!“ 
„Jaký?“ 
„Za sto padesát korun se můžu podívat na film, kterej stál 200 miliónů!“ 
 

***** 
 
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: 
„Když mě pustíš, tak ti splním tři přání.“ 
„Já mám jen jedno. Abys neměla kosti.“ 
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***** 

 
Stojí blondýnka v parku a čte ceduli: VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU! 
Sama pro sebe si říká: „No, nějaký špagát bych našla, ale kde vezmu toho psa?“ 
 

Připravila:  Mirka Schullerová 

 
RECEPTY 
 

Losos na citronu a pepři 

 

Ingredience: 4 porce lososa, citron, 
sůl, pepř 4 barev, máslo  

Postup přípravy: Porce lososa z 
obou stran osolíme, opepříme a 
pokapeme citronem. Necháme v 
lednici marinovat asi 1 hodinu. Na 
pánvi si rozehřejeme máslo a na něm 
zprudka opečeme porce lososa asi 5 
minut z každé strany. Poté vyjmeme a 
můžeme ihned podávat. 

 

 

Kdo má rád, může si k lososu připravit smetanovou omáčku. Na pánev po osmažení lososa přidáme ještě 
malý kousek másla a nadrobno nakrájenou cibulku, kterou orestujeme dozlatova. Zakapeme trochou 
šťávy z citronu a přidáme rozkvedlanou smetanu se Solamylem. Mícháme dokud omáčka nezhoustne. 
Podle chuti osolíme, opepříme a nakonec přidáme asi 3 lžíce zakysané smetany a česnek. Do hotové 
omáčky vložíme osmaženého lososa a necháme prohřát.  

Jako příloha se skvěle hodí uvařené brambory s petrželkou nebo čerstvá bageta se zeleninovým salátem. 

Připravila: Mirka Schullerová 

 
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 
 
ČEŠTINA 
 
Babičko, jsou býk a kobyla býložravci? Býložravec nejí bílou barvu, ale býlí. Zbyškova babička měla 
krabičku a v ní byla spousta voňavých sušených bylin. Zbyšek se přestěhoval z Bydžova do Přibyslavi. 
Pálilo ji dobré bydlo. Stále mě nepobízej, abych skočil do té bystřiny! Bystrý chlapec neobyčejně hbitě 
proběhl kolem obydlí, ale šlápnul při tom do kobylince. Proč mě chceš zbít? Vždyť jsem nebyl zlý! Když 
jsem byl v tom neobydleném příbytku, hodiny právě odbily půlnoc. 


