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Vážení a milí krajané, 
 
právě teď vám přinášíme již druhé vydání našich Krajanských listů.  
 
V dnešním čísle Vás zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR 
upozorní na několik akcí týkajících se krajanů, které se budou v tomto roce konat v ČR. Nechcete 
například poslat své starší děti ve věku 14 – 17 let na letní tábor intenzivní výuky češtiny v Mariánských 
Lázních? Nebo Vás zaujme letní výtvarně-jazykový tábor pro děti od 6 let ve Sluňákově? Pakliže jsou 
Vaše děti talentované v písemném či výtvarném projevu, věnujte, prosím pozornost dalšímu ročníku 
soutěže Český Honza. 
 
Ve zprávách naleznete výsledky průzkumu důvěry prezidentovi ČR, jak jsou na tom ženy ve výdělcích v 
zaměstnání a v rubrice o Českých osobnostech najdete povídání o českém herci a spisovateli Jindřichu 
Plachtovi. V rubrice Zajímavosti se přečtěte, jak to dnes vypadá na českých školách s výukou angličtiny a 
jistě si vzpomenete na to své období ve škole. Současně vám přinášíme, či spíše připomeneme, povídání 
českého krajana pana Drahoty o prvních letech exilu, o pomoci českým občanům v JAR. 
 
Samozřejmě nemůže chybět rubrika Čeština. 
 
Přejeme vám příjemně strávené chvíle s březnovým číslem a těšíme se na Vaše příspěvky.  
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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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 4312380, fax: 
012 4312398) 
 
 
INFORMACE O PROJEKTECH PRO KRAJANY V R. 2014 
 
V příloze naleznete dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí 
ČR Karla Kühnla, ve kterém informuje o zajímavých letošních akcích týkajících se krajanů.   
 
Jedná se o 8. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, který se bude konat ve dnech 11.-14.9.2014, 
Konferenci zahraničních Čechů (10.-12.9.2014), Konferenci Českých škol bez hranic (4.8.2014), letní 
výtvarně-jazykový tábor pro děti od 6 let ve Sluňákově (26.7.-2.8.2014), letní tábory-kurzy pro starší děti 
v Mariánských lázních (3.-15.8.2014) a výukový program Výtvarníci v československých legiích. 
 
 
ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE ČESKÝ HONZA! 
 
V letošním roce pokračuje II. ročníkem soutěž pro talentované české děti v zahraničí Český Honza, 
organizovaná na základě spolupráce Czech School of California a Spolkem Čeština na Islandu. 
 
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 až 18 let, a to v kategoriích: písemný projev na dané téma, 
výtvarná soutěž na dané téma a "Osobnost Českého Honzy". Termín zaslání příspěvků je 30. dubna 2014. 
Více informací naleznete na www.ceskyhonza.com. 
 
V příloze naleznete výzvu k účasti v zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Karla Kühnla. 
 
 
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 . 
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Zdenka (Stela) Van der Burg, poslední známá adresa: 3 Daniel Str., Aldra Park, Johannesburg. 
 
Hledá ji pí 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 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com  
 
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní 
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.  

 
 
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých 
představ.  
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás 
zaručeny. 
 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních 
šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion.  
VOLEJTE 0834484795 – Petra 

 

 
 
Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu. 
Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, 
nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first 
 
 
VÝBĚR ZE ZPRÁV 
 
PREZIDENT ZASTAVIL PROPAD, DŮVĚŘUJE MU 42 PROCENT LIDÍ 
 
Hlavě státu věří momentálně 42 procent občanů. „Prezidentovi častěji důvěřují respondenti starší 60 let, 
ekonomicky neaktivní, důchodci a příznivci ČSSD a KSČM,“ konstatoval průzkum. 
 
Sněmovna si oproti prosinci polepšila z 21 na 25 procent, Senát z 28 na 30 procent. Oběma komorám 
důvěřují zejména mladší lidé do 29 let, vysokoškoláci a lidé s dobrou životní úrovní. Stejnou důvěru jako 
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k prezidentovi chovají občané rovněž ke krajským zastupitelstvům. Hejtmanům v čele krajů důvěřuje 37 
procent dotázaných. 
 

Foto: Petr Josek, Reuters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Největší důvěře se dlouhodobě těší obecní zastupitelstva a starostové, kterým shodně věří 61 procent 
respondentů. Důvěra občanů vůči vládě nebyla s ohledem na střídání kabinetů zjišťována. Mírně roste v 
posledních měsících i celková spokojenost s politickou situací. V lednu byla desetiprocentní, což je 
meziroční nárůst o sedm procentních bodů. 

Zdroj: Novinky CZ 
Připravila: Mária Ramsová 

 
 
MLADÉ ČESKÉ ŽENY SE VE VÝDĚLCÍCH DOTAHUJÍ NA MUŽE 
 
Ve světě ženy nastupují do vedení vlád, finančních institucí i automobilek. V České republice zatím 
srovnává krok jen nejmladší generace. Přesto je to pozitivní změna. V průměru tak nyní vydělávají Češky 
o pětinu méně než muži. 
 
Jinými slovy: na to, co si muž vydělá za rok, musí žena na stejné pozici pracovat o 80 dní déle. Před pěti 
lety na to však potřebovala 93 dní. Platy žen byly tehdy v průměru o čtvrtinu nižší. Uvádí to v analýze 
Evropská komise. Zhruba do třiceti let vydělávají u nás muži i ženy v průměru podobně. Pak se vše 
změní. „Rozdíly v platech jsou pořád ještě značné, nejmenší jsou u lidí se základním vzděláním a v 
nejmladší věkové kategorii, s přibývajícím věkem a vyšším vzděláním se propast mezi platy mužů a žen 
zvětšuje,“ říká Luděk Kantor, konzultant personální společnosti Randstad. 
 
I přes zlepšení, které přinesla poslední léta, patří Česko stále k zemím Unie s největším rozdílem mezi 
příjmy mužů a žen. „Ženy pracují častěji v odvětvích ekonomiky, které jsou hůře placené. Navíc muži 
dosahují častěji manažerských pozic,“ říká mluvčí ministerstva práce Petr Sulek. „Zvyk dávat ženám 
automaticky nižší mzdu přežívá, do samovolného dorovnávání výše platů se firmy samozřejmě nehrnou,“ 
podotýká Kantor. „Výjimkou jsou top pozice, kde se ženy nebojí říct si o srovnatelný plat,“ dodává. 
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Podle personalistů bude zlepšení pokračovat. „Rozdíl se sníží. Řada žen totiž nyní nejprve buduje kariéru 
a až pak zakládá rodinu. To zlepšuje šance na návrat na pracovní trh a na mzdu bližší mzdě mužů. A také 
si o to budou umět vzhledem ke zkušenostem lépe říct,“ podotýká personalista. Navíc nová ministryně 
práce Michaela Marksová-Tominová hodlá podporovat vznik školek a snížené pracovní úvazky, což by 
ženám dávalo větší šance se uplatnit. 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ 
Připravila: Mária Ramsová 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI: JINDŘICH PLACHTA 
 
Jindřich Plachta (1. července 1899 v Plzni – 6. listopadu 1951), vlastním jménem Jindřich Šolle, byl český 
herec a spisovatel. 
 
Narodil se jako nejstarší dítě v rodině, měl dvě sestry. Jeho otec, montér a strojní zámečník v plzeňské 
Škodovce, nechtěl o herecké dráze svého syna ani slyšet. Mladý Plachta musel jít na plzeňskou obchodní 
akademii. V letech 1910-11 byl s rodiči v ruském Bachmutu, kde otec pracoval na výstavbě lihovaru. Zde 
Plachta chodil do ruské školy. Měl se z něj stát účetní. Později vzpomínal na svá studia: „Spíš by se našlo 
u krávy nadání ke hře na citeru než u mne atom pochopení pro podvojné účetnictví.“ Během studií 
vystupoval Plachta potají v plzeňském divadle jako statista. A s přáteli založil ochotnický spolek Jaro. Po 
maturitě odešel pracovat do Krakova jako úředník ve filiálce Pražské úvěrní banky. Po říjnu 1918 se vrátil 
a zůstal v Praze, kde si našel se dvěma kamarády podnájem na Smíchově a pracoval na šekovém úřadu. 
 
V Praze vzniklo po první světové válce velké množství divadélek a kabaretů. Začínal v kabaretu Satyr v 
hostinci U Znamenáčků. Jeho první role byla pražská klepna – paní Vůněslava Acetylénová. Po zániku 
kabaretu se nechal zaměstnat jako suflér v kabaretu Červená sedma. Podle pamětníků mu to však moc 
nešlo – napovídal příliš hlasitě a afektovaně gestikuloval. Jenže obecenstvo řvalo smíchy. Proto ho šéf 
kabaretu Červená sedma Jiřího Červeného na Silvestra v roce 1921 angažoval opět jako bábu Acetylénku. 
Uplynulo jen několik měsíců a Jindřicha Plachtu uviděl král českých komiků Vlasta Burian. Jeho herecký 
projev se mu natolik zalíbil, že mu nabídl od poloviny 20. let nejdříve hostování, později i angažmá ve 
svém divadle. Podobně jako Jaroslav Marvan měl dělat „nahrávače“. Plachta si začal získávat přízeň 
publika a Burian začal cítit konkurenci. Napjatou situaci vyřešil odchodem z divadla. 
 
V sezóně 1925/1926 vystoupil pohostinsky a bez honoráře i ve třech reprízách hry W. Shakespeara 
Blažena a Beneš aneb Mnoho povyku pro nic na scéně Národního divadla, kam jej přivedl režisér Karel 
Hugo Hilar, který jej viděl v divadle u Vlasty Buriana. 
 
Na sezónu 1929/1930 jej angažovali do Osvobozeného divadla Jiří Voskovec s Janem Werichem, kde 
vystoupil ve dvou hrách, např. Fata Morgana, kde hrál po boku Ference Futuristy. Na sezónu 1930/1931 
se vrátil opět do Divadla Vlasty Buriana, avšak v letech 1933 až 1937 byl znovu v angažmá v Osvobozeném 
divadle,  kde zářil např. ve hrách Osel a stín či Kat a blázen, ale hlavně v revue Rub a líc. Další scény, na 
kterých hrál byly Tylovo divadlo v Nuslích , v letech 1938 až 1941 Kohoutovo Divadlo U Nováků a za války 
Nezávislé divadlo a Velká opereta (dnešní Divadlo v Dlouhé). 
 
Po válce následovalo Divadlo 5. května (1945-46), (hrající v budově dnešní Státní opery). V rámci divadla 
byla vytvořena herecká skupina zvaná Divadlo pod Plachtou, která vyjížděla na venkov se zájezdovými 
představeními pod hlavičkou „Vesnického divadla“. V čele této skupiny stál právě on sám. Skupina 
odehrála 70 představení a v říjnu 1946 ukončila výjezdová představení pro zhoršení jeho zdravotního 
stavu. Několikrát dostal Plachta nabídku stát se členem Národního divadla. Pro svou vrozenou 
skromnost a malou víru ve své nadání ji vždy odmítl. Až v letech 1948-49 v Národním jednu sezonu 
působil. Krátce působil jako umělecký vedoucí v Divadle umění lidu v Karlíně, potom od roku 1950 až do 
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své smrti byl v Ústředním divadle československé armády (dnešním Vinohradském divadle). Jeho 
poslední divadelní rolí zde byla postava krejčího Ondřeje Poláka v Jiráskově hře Jan Hus. 
 
Jako filmový herec začal působit ještě v éře němého filmu. Jeho herecké schopnosti se projevily až po 
nástupu zvukového filmu. Zahrál si již ve 20. letech v rakouském filmu Štěstí u žen (Sachsfilm, režie Otto 
Haas). První větší roli dostal však až v sedmadvaceti letech v němé verzi filmu Dobrý voják Švejk. 
Filmovou hvězdou se stal až začátku třicátých let, po filmech s Vlastou Burianem a také v Mužích v 
ofsajdu. Výraznou postavou byl i jeho detektiv Klubíčko ve filmu Vražda v Ostrovní ulici (natočil režisér 
Svatopluk Innemann dle románu Emila Vachka Muž a stín), což byl první film natočený v ateliérech A–
BBarrandov. Do konce 2. světové války pak natočil skoro osmdesát filmů. Většina jeho rolí diváky 
okouzluje dodnes. Například profesor Matulka z filmu Cesta do hlubin študákovy duše (1939). Ve 
30. letech byl počítán mezi šest nejslavnějších filmových hvězd (Smolík, Plachta, Haas, Nedošínská, 
Baarová, Ferbasová). 
 
Protože byl přesvědčeným komunistou, neměl po 2. světové válce problémy přejít do zestátněného filmu. 
Dokonce si sám napsal scénář k filmu Pan Novák, který propagoval tehdejší heslo „70 tisíc lidí z 
administrativy do výroby“. Zahrál si úředníka, který je přeřazen do továrny. Ještě krátce před svou smrtí, 
v létě 1951, navštívil s delegací čs. filmových pracovníků Sovětský svaz. 
 
Měl dvě sestry, Helenu a Vilmu (provdanou za architekta Hurta). Za 2. světové války byla celá rodina 
zapojena do ilegální odbojové činnosti, pomáhala například ukrývat odbojáře, člena ilegálního ÚV KSČ 
Jan Ziku. Se svou ženou Alenou měli dvě děti, dceru Alenu a syna Zdeňka (nar. 1924, pozdější historik 
Dr. Zdeněk Šolle). Po 2. světové válce, i když nebyl zdráv, jako komunista chodil na brigády do 
kladenských dolů a pomáhal budovat socialismus. Možná i to uspíšilo jeho předčasnou smrt ve 
dvaapadesáti letech. 
 
Místem jeho posledního odpočinku jsou Olšanské hřbitovy v Praze. 

Zdroj: Wikipedie 
Připravila: Mirka Schullerová 

 
 
KRAJANÉ V JAR 
 
V PRVNÍCH LETECH EXILU POMÁHAL ČECHŮM V JIHOAFRICKÉ 
REPUBLICE SOKOL 
 
Cílem tisíců československých exulantů po srpnu 1968 se stala Jihoafrická republika. V adaptaci na 
tamní podmínky jim v prvních měsících a letech hodně pomáhal Sokol. Pro připomenutí jeho činnosti 
přinášíme přepis rozhovoru pro Český rozhlas z května 2010 jeho dlouholetého starosty a Jana Drahoty. 
Za svou činnost v jihoafrickém Sokole i další krajanské aktivity dostal Jan Drahota tehdy od ministra 
zahraničních věcí cenu Gratias agit. 
 
Jan Drahota ale vzpomínal i na svou politickou činnost, za kterou byl v r. 1950 odsouzen na pětadvacet 
let do vězení: „Byl jsem v Mládeži Milady Horákové. Prostě jsme nechtěli, aby Československá republika 
spadla hned do útrob někoho jiného.“ 
 
Co jste tehdy věděl o Sovětském svazu a celém tom režimu? 
„Nic, ale pak jsem se dozvěděl moc věcí, a nemám je rád. Nemůžu si pomoct, protože já jsem strávil v 
kriminále skoro jedenáct roků.“ 
 
Za co konkrétně vás odsoudili? 
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„Za politiku, protože jsem se snažil informovat veřejnost, hlavně ty mladé, aby se vyhýbali zdejšímu dění 
a nechtěli podporovat to, co jsem já neměl rád, resp. v čem jsem možná viděl dál než oni. Tak mne zatkli 
a byl jsem odsouzený pro tzv. velezradu.“ 
 

 

Byl jste tehdy členem nějaké skupiny, kterou soudili? 
„Byl jsem v takové skupině, byl to Zdeněk Slavík, ten je už 
dnes myslím mrtvý. My jsme ale neměli žádné 
teroristické poslání, jen jsme chtěli informovat veřejnost 
a dávat lidem poznatky, čeho se mají vyvarovat a 
podobně. A to se nelíbilo těm, co byli v té době u vlády.“ 
 
Souviselo to už tehdy se Sokolem? 
„To víte, že jo! Byla to částečně sokolská činnost, byla to 
skautská činnost, protože já jsem dělal i do skautingu od 
útlého mládí.“ 
 

 
Čili ve chvíli, kdy Rusové okupovali Československo, jste se rozhodl, že musíte pryč? 
„To bylo taky trošku dramatické, protože jsme neměli ani pasy, nic takového. V noci jsme přijeli na 
hranice s Rakouskem. Tam nás zastavili a kde máte nějaké pasy? Neměli jsme, protože já jsem na to 
neměl nárok  jako bývalý politický vězeň. Tak jsme se museli otočit, ještě jsem je umluvil, že neutíkám, 
ale že si jedu vyřídit pasy, abychom tedy mohli jet. Mezitím jsem si zajel do Prahy, to trvalo pár dní. Tam 
jsem od určitých známých získal to, že mi okamžitě vystavili pasy. Další den jsme nasedli a jeli jsme už za 
bílého dne. Přijeli jsme na hranice, s malým klukem, s naším synem, který měl tři roky. Přijeli jsme na 
čáru a oni věděli, že s námi asi něco není v pořádku, to byli ještě lidi, kteří fandili komunistům. Viděli ale, 
že už mám nějaký papír v ruce, tak nás pustili. A najednou syn, tříletý kluk, říká: Tak vidíš, tati, a přeci 
nás pustili! - Ti ztvrdli a jeden říká: A prosím vás, jeďte! Poněvadž už pochopil, o co kráčí. Tak jsme 
přejeli hranice do Rakouska, tam jsme šli do sběrného tábora a strávili jsme tam pár týdnů.“ 
 
Jihoafrická republika byla rovnou vaše volba? 
„Ne, ne. My jsme emigrovali do Kanady, protože jeden z mých kolegů byl v Kanadě už rok před námi. Ten 
nám říkal, abychom si vyřídili Kanadu nebo Ameriku. Tak jsem začal běhat po ambasádě v Rakousku a 
dostali jsme velmi přednostně možnost odjet do Ameriky. Zase v tom ale byla další epizoda, když jsme se 
už připravovali, že pojedeme do Ameriky. Najednou jsem potkal jednoho známého a ten mi vysvětlil, že 
by to bylo fajn, že ale v Americe vystoupíme na letišti a nikdo si nás nevšimne. A když máme malé dítě, že 
s tím budou velké problémy. To jsem zavětřil, protože jsme neměli ani korunu, ani dolar, nic. Tak jsme 
začali špekulovat a já jsem to pak vyšpekuloval tak, že by nás Kanada vzala rychle i s dítětem. Tak jsme si 
to za pár týdnů vyjednali a emigrovali jsme do Kanady. V Kanadě jsme byli něco málo přes rok, už jsme 
se usadili, a najednou jsem dostal pozvání z Jižní Afriky od firmy Siemens, že prý mají o mně reference. 
Já nevím, kdo ze mne udělal Einsteina v elektřině, protože Siemens taky neskákal na každou nabídku. 
Jestli bych tam nepřijel, že tam mají výrobu a velkou pobočku.“ 
 
Jak se tehdy žilo Čechoslovákům v Jihoafrické republice? Tam jich bylo poměrně hodně... 
„Bylo jich tam moc a přijeli tam o něco dřív. Někteří měli tu šanci, že hned jeli do Jižní Afriky, protože ta 
brala. My jsme tam přijeli mnohem později, když už jich tam několik tisíc bylo. Když jsme přijeli, šel jsem 
hned na ředitelství Siemensu říct, že jsem tady. Tam mne přivítali a že můžu zítra nastoupit! Já říkám: 
počkejte, já ještě nemám byt! Pan ředitel Siemense se divil, že nemůžu druhý den nastoupit. To byla 
taková ta stará garda. Tak jsme to museli nějak zimprovizovat, sehnal jsem si nějaký byt. Všechno se to 
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vyřešilo a začal jsem dělat u Siemense. A tam jsem asi trošku ukázal ty své odborné zoubky. To jim 
vyhovovalo, takže jsem se dost rychle dostal nahoru, za týden nebo za čtrnáct dní jsem už dělal šéfa 
projekčního oddělení. Tam jsem začal a taky jsem tam skončil asi po dvaceti letech, když jsem šel do 
penze.“ 
 
Když jste tam přijeli, pomáhali si Češi? 
„To je právě důvod, proč jsem asi dostal tady tu věcičku /tj. cenu Gratias agit/. Když jsme se tam trošku 
rozkoukali, tak jsme zjistili, že se  tam valí množství Čechoslováků. A z nich skoro nikdo neuměl anglicky. 
Já jsem uměl trošku z vysoké školy, tam jsem se vždycky naučil na zkoušku. Tak jsem říkal, že s tím něco 
musíme udělat. Musíme něco udělat pro ty lidi! Opravdu mi to bylo až líto. Oni prostě utekli z politických 
důvodů, nebo si mysleli, že je to z politických důvodů, a teď tam byli jako bez rukou a bez nohou. Tak 
jsme chvilku přemýšleli, ale ne dlouho. Sehnal jsem pár lidí stejného ražení, jako jsem byl já, a založili 
jsme tam Sokol. A přes ten Sokol jsme začali pomáhat krajanům. To byl ten účel. Bylo to pod hlavičkou 
Československého Sokola Jižní Afrika a tak jsem se do toho dostal. Za začátku tam chodilo dvě stě, tři sta, 
čtyři sta lidí, dělali jsme hlavně akce, které jim pomáhaly v angličtině a na úřadech.“ 
 
A jak to vypadá dnes? Co Sokol dnes? 
„Sokol se samozřejmě smrsknul. V té době to tam lidi táhlo, protože chtěli být pohromadě. My jsme totiž 
organizovali taneční zábavy, dětské hry, tam vždycky přišlo takových tři sta, čtyři sta rodičů s dětmi. A 
tancovačky, to, co prostě láká lidi, a nic se přitom po nich nechce. A tím se dostávali i do té angličtiny, to 
byl vlastně hlavní smysl, proč jsme to dělali. Protože já jsem ale od malinka chodil do Sokola a do 
skautingu, tak mi to nedělalo žádný problém. Byl jsem zkrátka spokojený, že to přináší nějaké ovoce.“ 
 
Hodně Čechů se z Jihoafrické republiky sem vrátilo... 
„Kam se všichni vraceli, nevím. Někteří se určitě vraceli sem a někteří odjížděli zase do jiných států, 
protože tam se holt taky muselo umět trošku pracovat.“ 
 
A je to teď pro vás těžší žít v Jižní Africe? 
„Ne, vůbec ne. Vůbec to není těžší, tam se žilo slušně, dobře. Manželka mi sice musela pomáhat, ona je 
stavařka, takže tam chodila pracovat k nějaké firmě. To jsem ale pak zastavil, když už jsem měl trošku 
lepší příjem. Tak takhle to bylo. Nebylo to snadné, ale když chcete, tak jde udělat všechno.“ 
 

Zdroj: http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/ 
Připravila: Mária Ramsová 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 
ČESKÉ DĚTI SI S ANGLIČTINOU NEROZUMÍ, UČÍ JE I NEKVALIFIKOVANÍ 
KANTOŘI 
 
Za řediteli jazykových škol chodí čím dál víc rodičů s prosbou, jestli by u nich na škole nemohli vést 
odpolední kroužky angličtiny. Frustrace z toho, že dítě se ve škole jazyk nenaučí, je mezi rodiči poměrně 
velká. Jejich děti totiž na školách stále učí nekvalifikovaní pedagogové. 
 
„Dokáže vyjmenovat všechna možná zvířata, ovoce, školní pomůcky, ale zeptat se na cestu či popovídat si 
s kamarádem nedovede,“ stěžuje si čím dál víc rodičů. Jak je to možné, když se o nutnosti zvládat cizí 
jazyk neustále mluví? „Na školách se učí podle překladatelské metody. S žáky si nikdo nepovídá,“ 
vysvětluje prezident Asociace jazykových škol a agentur ČR Vítězslav Bican. Problémů je však několik. 
 
Tím prvním je samotná kvalifikovanost učitelů. Jazyky děti totiž v mnoha případech stále učí 
pedagogové, kteří nemají kvalifikaci pro výuku angličtiny. „Viděla jsem učitelku s kvalifikací pro první 
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stupeň. Čtvrťákům diktovala, jak se tvoří přítomný průběhový čas, a potom je z toho zkoušela. Takhle by 
to vypadat nemělo,“ uvedla Klára Kostková, která učí na Karlově univerzitě budoucí angličtináře 
didaktiku. 
 
Do určité míry je to vina státu. Rozhodl, že se na všech školách začne povinně vyučovat angličtina, ale 
učitelé nebyli. Udělil tedy jazykářům výjimku, až do roku 2014 jako jediní nemusí mít plnou kvalifikaci. 
Podle šetření České školní inspekce v roce 2011 ještě třetina pedagogů na středních školách a čtvrtina na 
základních kvalifikována nebyla. 
 
Neméně významným problémem je pak také příprava a motivace učitele. Na pedagogických fakultách už 
se minimálně deset let učí jazyky podle nové metody, kde se neklade tak velký důraz na gramatiku. „Není 
cílem, aby žák uměl vyjmenovat nepravidelná slovesa, ale aby uměl dosáhnout svého komunikačního cíle, 
tedy například koupit si na dovolené zmrzlinu,“ vysvětluje Kostková. 
 
Absolventi tak mají průpravu dobrou, důležité jsou však i podmínky na školách. Musí mít ředitele, který 
jim umožní další vzdělávání a podpoří je i finančně, aby měli motivaci ve školství zůstat. „Na začátku 
kariéry by potřebovali pomoc také od mentorů, například z univerzity. To je v současných podmínkách 
nereálné,“ uvádí Kostková. 
 
Není jednoduché stoupnout si před třídu plnou dětí, proto je jednodušší, „schovat“ se za učebnici. Navíc 
zvládnout pětadvacet dětí ve třídě s různou úrovní je pro učitele velmi náročné samo o sobě. Pro mladé a 
motivované učitele je pak výhodnější začít učit třeba na jazykové škole. „Pokud jsou dobří, vydělají si u 
nás až 45 tisíc. To by na žádné škole nedostali,“ uvádí Bican. 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 

 
STAROMĚSTSKÁ JE MEZI 12 NEJHEZČÍMI STANICEMI METRA V EVROPĚ 
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FOTO: Václav Jirsa, Právo   
 
Pražská stanice metra Staroměstská se ve čtenářské anketě CNN dostala mezi dvanáctku 
nejpůsobivějších stanic podzemní dráhy v Evropě. Vítězem ankety se stala stanice Toledo v Neapoli, 
pražská stanice skončila dvanáctá. 
 
Podle stanice CNN si v evropské síni slávy zaslouží být všechny stanice trasy A pražského metra, 
Staroměstská je ale nejnavštěvovanější a nejfotografovanější. Stanice „áčka“ vypadají, jako by vystoupily 
z filmu Mechanický pomeranč od Stanleyho Kubricka. Design podobný bublinkové fólii je ale podle CNN 
i konstrukčně funkční, protože zpevňuje kov. Obložení tunelových stěn v podobě vydutých 
různobarevných kovových plátů mají společné některé stanice trasy A. 
 
Druhou nejpůsobivější stanicí v Evropě je podle čtenářů webu CNN zastávka Westfriedhof v Mnichově, 
kterou v roce 2001 obohatilo 11 ohromných svítidel vrhajících do okolí modré, žluté a červené stíny. Jako 
třetí se umístila stanice Komsomolskaja v centru Moskvy, kterou k jejímu okázalému baroknímu stylu a 
historické mozaikové výzdobě inspirovala Stalinova válečná řeč z roku 1941. 

Zdroj: Novinky.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
 
ČEŠTINA 
 
Pokračujeme ve vyjmenovaných slovech. Druhá v pořadí jsou ta po L 
 
Vyjmenovaná slova po L: 
slyšet– mlýn – blýskat se 
polykat – plynout – plýtvat  
vzlykat – lýko – lysý  
lyže – pelyněk – plyš   
 
Nezapomeňte, že tvrdé Y se píše i ve slovech příbuzných, jako například: 
neslyšící, nedoslýchavý, neslýcháno, mlynář, mlýnice, blyštět se, nablýskaný, polykač, splývavý, plynárna, 
vyplývat, plynně, zalykat se, vzlykot, lýkovec, lýčí, lysina, lyska, Lysá, Lysolaje, lyžař, zalyžovat si, plyšák… 
 
Tvrdé Y se píše i v těchto cizích nebo přejatých slovech: lynč, lyra, lyrika, lyzol, lyceum 
 
POZOR NA ROZDÍLY: 
lýčený (zhotovený z lýka)  líčený (líčit děj, nalíčit zeď) 
lyska (pták)    líska (lískový ořech nebo keř, bedna) 
slynout (být proslulý)   slinit (vypouštět sliny) 
mlýn (budova)    mlít (obilniny) 
vyplývati (něco z něčeho)  vyplivovat (sliny) 
 
Cvičení 
 
Doplňte I / Í nebo Y / Ý: 
 
Zb-šek sl-b-l L-borovi, že mu dá l-sku plnou sl-v. Sl-ny se mi už sb-hají, že je nestačím ani pol-kat. Ml-nář 
b-l unavený, protože musel v ml-ně ml-t ob-lí celý den. L-toval, že tu není ml-nářka, která b- mu 
pomohla. Chystám v kuchyni na pl-novém vařiči obl-bené a neob-čejně chutné jídlo. Okořením ho b-l-
nkamí, které jsem nasb-rala s bab-čkou pod l-skovým keřem. Přines příbory a tal-řky. Nal-čil jsem na 
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zloděje l-čený provaz. Chytil se do smyčky a poranil si l-tko. Za l-skovým keřem ležela na zemi l-sá kob-la. 
Nevzl-kej, mě tím vzl-kotem neobměkčíš. Začíná to sl-bně. Sl-b-l jsi, že už nebudeš pl-tvat časem.  
 

                                                                                                                                                                     Připravila: Radka Hejmalová-Millar 

 

Procvičte si češtinu s jazykolamy 

Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog. 

Na cvičišti čtyři svišti piští. 

Na klavír hrála Klára Králová. 

Nalejí-li oleje, nenalejí-li oleje. 

Naolejuje-li mě Julie, nebo nenaolejuje-li mě Julie ? 

Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. 

Zdroj: http:/jazykolamy.funsite.cz 
                      Připravila: Mária Ramsová 

 

ZÁBAVA 
 
RECEPTY 
 
Masové kuličky plněné nivou 
 

Ingredience: 250 g mletého hovězího 
masa, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 1 vejce, 
1 lžíce strouhanky, sůl, pepř, sladká paprika, 
100 g nivy, olej  
Postup přípravy: Jemně nasekanou cibuli 
a prolisovaný česnek smícháme s mletým 
masem. Dále přidáme strouhanku, vejce a 
ochutíme solí, pepřem a sladkou paprikou. 
Důkladně promícháme. Nivu nakrájíme na 
12 kousků. Z připravené masové hmoty 
vytvoříme 12 kuliček a do středu vložíme 
kousek nivy. Na pánvi rozehřejeme olej a 
kuličky na něm za stálého obracení opékáme 
přibližně 10 minut. Jako příloha se výborně 
hodí vařené brambory a rajčatový salát. Z 
kuliček si také můžeme udělat jednohubky, 
když kousek cibule nebo olivu připíchneme 
párátkem vždy na jednu kuličku masa. 
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Víkendová omeleta 
 

 

Ingredience: 3 vejce, 80 g žampiónů, 15 g 
slaniny, půl cibule, sýr eidam, sůl, pepř, olej  
Postup přípravy: Na kostičky nakrájenou 
slaninu rozškvaříme, přidáme nadrobno 
nakrájenou cibuli, kterou zpěníme a 
přidáme očištěné na plátky nakrájené 
žampióny. Usmažíme doměkka. Na pánev 
na rozehřátý olej vlijeme vejce a usmažíme 
omeletu. Osolíme, opepříme a omeletu 
obložíme tenkými plátky sýru, který 
necháme roztéct. Hotovou omeletu 
přehneme napůl a naplníme připravenou 
směsí ze žampiónů a slaniny. Podáváme s 
čerstvou zeleninou a toustovým chlebem, 
který krátce zapečeme v troubě se sýrem. 

 
 
HUMOR 
 
Na policii přiběhne muž a zoufale křičí:  
„Zavřete mě! Zavřete mě!“  
„Co blázníte, člověče?“ ptá se strážník.  
„Zavřete mě! 
Já jsem vystřelil na svou manželku! Honem! Zavřete mě!“ 
„A trefil jste?“ „Právě že ne!“ 
 

*** 
 

Nájemník říká: „Když jsem odcházel naposled, moje bytná hořce plakala!“  
„Tady to nebude, tady se platí předem!“ 
 

*** 
 
„Jak se má tvůj nový papoušek?“ 
„Ale, umřel týden po tom, co jsem ho koupil.“ „Cože, na co?“ 
 „Na vyčerpání, soutěžil s mojí ženou v ukecanosti.“ 
 
                                                                                                                                            
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 
 
Čeština 
 
Zbyšek slíbil Liborovi, že mu dá lísku plnou slív. Sliny se mi už sbíhají, že je nestačím ani polykat. Mlynář 
byl unavený, protože musel v mlýně mlít obilí celý den. Litoval, že tu není mlynářka, která by mu 
pomohla. Chystám v kuchyni na plynovém vařiči oblíbené a neobyčejně chutné jídlo. Okořením ho 
bylinkami, které jsem nasbírala s babičkou pod lískovým keřem. Přines příbory a talířky. Nalíčil jsem na 
zloděje lýčený provaz. Chytil se do smyčky a poranil si lýtko. Za lískovým keřem ležela na zemi lysá 
kobyla. Nevzlykej, mě tím vzlykotem neobměkčíš. Začíná to slibně. Slíbil jsi, že už nebudeš plýtvat časem.  


