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Vážení a milí krajané, 
 
Dostává se Vám do rukou velikonoční vydání našich Krajanských listů. 
 
Na úvod Vám přinášíme zajímavé ekonomické informace, ale bohužel i smutnou zprávu o úmrtí režisérky 
Věry Chytilové. V rubrice České osobnosti Vám přinášíme povídání o spisovateli Josefovi Škvoreckém. 
Zajímavé bude také čtení o tom, jestli jsou Češi pověrčiví a jakou roli hraje v žebříčku jejich hodnot rodina. 
 
A je tady velikonoční speciál - nabízíme Vám nahlédnutí do původu a historie Velikonoc, podíváme se na 
tradice i velikonoční symboly. Nezapomněli jsme ani na tradiční velikonoční hodování, na stůl plný dobrot a 
k tomu přidáváme i několik receptů na jejich přípravu. Jestli jste už pozapomněli na velikonoční koledy, tak 
jsou tady. 
 
Přejeme Vám pohodové čtení, krásné prožití velikonočních svátků, svátků jara, i když tady spíše podzimu. 
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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) 
 
TERMÍNY KONZULÁRNÍCH DNŮ V KAPSKÉM MĚSTĚ  
 
Konzulární dny v Kapském Městě se budou ve druhém čtvrtletí 2014 konat v následujících dnech:  
 
duben 2014   10. - 11.4.  
květen 2014   23.5. 
červen 2014   13.6. 
 
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 4312380). 
 
Ve Visegrádském domě nelze podat žádost o vízum. 
 
PODMÍNKY HLASOVÁNÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO OBČANY ČR 
 
Na území ČR se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 
23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovat na velvyslanectví ČR v Pretorii nelze. 
 
Občan ČR, který pobývá na území některého ze států akreditace Velvyslanectví ČR v Pretorii, tj. JAR, 
Namibie, Botswana, Lesotho, Svazijsko, Angola, Sv. Tomáš a Princův ostrov a Mauricius, má právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že 
 

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,  
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 

průkaz (podrobněji viz dále). 
 
Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí nebo zda v tomto seznamu zapsán není. 
 
1. Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR 
v zahraničí: 
 
1a) Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale; formulář 
žádosti o vydání průkazu viz příloha) 
 
O vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. 
nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR 
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1b) Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR 
v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území ČR; formulář žádosti o vyškrtnutí viz příloha) 
 

• Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého 
pobytu na území ČR. 

• Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro 
volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební 
komisi. 

 
2. Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR 
v zahraničí: 
 
2a) Občan ČR, který má bydliště mimo území ČR, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (formulář žádosti o zápis do seznamu viz příloha) 
 

• Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost 
žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být 
zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014. 

• Na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič 
požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz postup výše popsaný v bodě 1a). Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním 
okrsku na území ČR. 

 
2b) Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR 
v zahraničí nebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán 
 

• Tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý 
pobyt na území ČR, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území ČR, popř. může tento obecní 
úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.  

 
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 uvedeném 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 
 
BIČ PROTI ZADLUŽOVÁNÍ. ČR SE PŘIDALA K FISKÁLNÍMU PAKTU EU 
 
Vláda Bohuslava Sobotky odhlasovala přistoupení ČR k evropskému fiskálnímu paktu. Podle ekonomů to 
pomůže rozpočtové zodpovědnosti a zamezí politikům nadměrně zadlužovat zemi. Platit ale bude až po 
přijetí eura. Pakt ještě musí schválit ústavní většinou parlament. „Vláda učinila nejdůležitější evropské 
rozhodnutí,” řekl na tiskové konferenci premiér Bohuslav Sobotka. 
 
Připojení ČR k paktu podle ekonomů posílí rozpočtovou zodpovědnost a zamezí vládám nadměrně 
zadlužovat zemi. Zavazuje zemi zavést do národní legislativy pravidla hlídající rozpočtovou kázeň. 
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Hlavními opatřeními paktu by se země měla řídit až po přijetí eura. „Nebude to tedy mít v nejbližší době 
žádné hospodářské dopady. Vnímám to jako výraz změny evropského kurzu a snahy účastnit se všech 
diskusí o podobě evropské integrace,“ uvedl premiér Sobotka. Žádný termín přijetí společné evropské měny 
není stanoven. 
 
Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl Právu, že rozhodnutí vlády vítají, že vláda může počítat s 
jejich hlasy, ale pouze pod tou podmínkou, že pakt začne fungovat bezprostředně, nikoliv s odloženou 
účinností, a zároveň bude schválena finanční ústava. „Protože my to chceme schválit doopravdy, nikoliv 
jenom naoko,“ řekla Kalousek. 
 
Fiskální kompakt požaduje, aby státy, které se k němu rozhodnou připojit, do jednoho roku od vstupu v 
platnost této smlouvy přijaly právní předpis, který zajistí, že strukturální schodek státního rozpočtu 
nepřesáhne 0,5 % HDP. Země, jejichž dluh převyšuje 60 % HDP, pak musí snižovat jeho výši minimálně o 
pět procent ročně. Letos by měl strukturální deficit ČR činit zhruba 2,5 % HDP. Strukturální deficit je deficit 
veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. 
 
Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Andreje Babiše (ANO) není reálné, aby ČR do eurozóny vstoupila 
v tomto volebním období. 

Zdroj: www.novinky.cz, ČTK, Právo 
Připravila: Mária Ramsová 

 
KAŽDÝ ČECH ODEVZDÁ STÁTU MĚSÍČNĚ PŘES DESET TISÍC KORUN 
 
Každý občan by měl letos státu zaplatit v průměru 10 192 korun měsíčně. Nejvíce, 4312 korun, odvede na 
sociálním pojištění. Vyplývá to z propočtů ministerstva financí v informační brožuře Státní rozpočet v 
kostce. Ministerstvo financí chce, aby lidé měli větší přehled o tom, co stát dělá s jejich penězi. V pondělí 
proto na svém webu zveřejnilo brožuru Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku 
státního rozpočtu veřejnosti. 
 
Resort spočítal, že Češi v průměru na daních a pojistném zaplatí státu více než deset tisíc měsíčně. Na dani z 
přidané hodnoty „průměrný” občan podle předpokladů rozpočtu zaplatí letos měsíčně 2323 korun, na 
spotřební dani 1152 korun a na dani z příjmu fyzických osob 1128 korun. „Není v silách běžného člověka 
podrobně se seznámit s detaily státního rozpočtu. Chceme občanům přiblížit tvorbu dokumentu, který 
zásadně ovlivňuje jejich životy. Doufáme, že brožura pomůže daňovým poplatníkům získat lepší představu o 
tom, jak stát nakládá s jejich prostředky,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. 
 
Informační brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a 
přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2014. „Představuje českou verzi 'Rozpočtu pro občany' 
(Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací, jako je Světová banka, 
OECD nebo International Budget Partnership,“ dodává mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. 
 
Na letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 112 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu by měly činit 
1211,3 miliardy korun a příjmy 1099,3 miliardy korun. 

Zdroj: www.novinky.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
ZEMŘELA VĚRA CHYTILOVÁ  
 
Slavná režisérka Věra Chytilová zemřela ve středu 12.3.2014. Bylo jí 85 let a do světa filmu vstoupila v 60. 
letech minulého století. Proslula snímky jako Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, Dědictví aneb 
Kurvahošigutntág, Kopytem sem, kopytem tam nebo Šašek a královna.  
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Věra Chytilová se narodila 2. února 1929 v Ostravě a původně se dala na studia architektury. V Praze na 
Barrandově začala v pomocných funkcích a postupně vystudovala FAMU, kde absolvovala filmem Strop. 

 

Spolupracovala na povídkovém filmu Perličky 
na dně (povídka Automat Svět) a během 
šedesátých let dále natočila filmy jako O něčem 
jiném, Sedmikrásky a Ovoce stromů rajských 
jíme. Velkou pozornost vzbudila její satira 
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979). 
V 80. letech hodně spolupracovala s Bolkem 
Polívkou, který si zahrál hlavní roli v 
oceňované Kalamitě (1981) a v Šaškovi a 
královně (1987). Po revoluci přišla kultovní 
komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag 
(1992), jež se pro mnohé stala symbolem 
divoké éry devadesátých let a je jednoznačně 
nejslavnějším filmem, jaký kdy natočila, 
ačkoliv část kritiky se proti ní vymezovala. 
 

 

 
Moralita s Bolkem Polívkou v roli vesnického ňoumy a alkoholika, který zdědil milióny a neumí se s tím 
psychicky vyrovnat, přesně vystihla kocovinu z éry privatizace, rozkrádání a všeobecného zmatení hodnot. 
Stručně to shrnula postava vzteklého číšníka vykřikujícího ono známé: „Nová doba. Host vyhazuje 
vrchního.“ Méně známý, ale pozoruhodný byl i snímek Vlčí bouda (1986), v Česku exoticky působící 
horor/sci-fi s hutnou atmosférou. Někteří považují za jeden z nejlepších filmů Věry Chytilové také Faunovo 
velmi pozdní odpoledne, groteskní moralitu o stárnoucím svůdci s Leošem Suchařípou v hlavní roli. Film 
Kopytem sem, kopytem tam (1988) upozornil na promiskuitu a nový fenomén AIDS. O drama křížené s 
komedií se režisérka pokusila v roce 1998. Pasti pasti pastičky však byly přijaty dost chladně. 
 
Posledním a dost rozporuplným filmem Věry Chytilové se staly Hezké chvilky bez záruky, tragikomedie o 
psycholožce Haně, která se snaží řešit nejrůznější problémy svých klientů. Dlouho se spekulovalo o tom, že 
natočí ještě druhý díl Dědictví, ale Chytilová se na filmu, který měl premiéru v roce 2014, nijak nepodílela. 

                                                                                                                            Zdroj: idnes.cz 
Připravila: Mirka Schullerová 

 
ZEMŘEL KOMUNISTA MIROSLAV ŠTĚPÁN 

 

Bývalý člen ÚV KSČ, vedoucí tajemník Městského 
výboru KSČ v Praze a velitel pražských Lidových 
milicí Miroslav Štěpán v neděli 23. března 2014 v 
nedožitých 69 letech zemřel na rakovinu. Poslední 
měsíc se léčil v pražské Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady. Novinkám to potvrdil jeho 
bývalý spolupracovník.  
 
Miroslav Štěpán se narodil 5. srpna 1945 v Lounech. 
Než se stal jednou z největších negativních ikon 
listopadu 1989, prošel tento zemědělský inženýr a 
komunista od sedmdesátých let mnoha funkcemi. 
 
Byl tajemníkem Městského výboru Socialistického 
svazu mládeže v Praze i předsedou normalizačního 
Mezinárodního svazu studentstva.  
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Později se stal tajemníkem Městského výboru KSČ v Praze a náčelníkem Lidových milicí. Na sklonku 
komunismu v roce 1988 se stal členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa a členem 
předsednictva ÚV KSČ. Ve Federálním shromáždění vydržel až do prosince 1989. Štěpán byl mnohokrát v 
médiích zmiňován jako muž, který je zodpovědný za brutální potlačování demonstrací za svobodu v letech 
1988 a 1989 a hlavně 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze. Hned první prohlášení Občanského fóra z 
této doby požadovalo jeho odstoupení. 
 
V prosinci 1989 byl zatčen a obviněn z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, kvůli tomu, že 
nasadil na demonstranty slzný plyn a vodní děla. Soud ho potrestal čtyřmi lety vězení, později byl trest 
snížen na dva a půl roku. 
 
Štěpán se ještě v 90. letech pokusil o návrat do politiky, ale jeho levicová Lidová unie národní a sociální 
záchrany nezaznamenala větší úspěchy, stejně jako extremistická Strana československých komunistů. Své 
názory na komunismus a svou roli v dějinách se snažil šířit v knize Necenzurován - Můj život v sametu aneb 
Zrada přišla z Kremlu. V ní například tvrdí, že chartisté byli „sekta než nějaké větší hnutí oslovující širší 
veřejnost”. „Pokud totiž z této komunity vycházely nějaké věci k hlubšímu zamyšlení, a že tam takové jistě 
byly, pocházely většinou ze skupiny bývalých členů KSČ, vyloučených po roce 1968. To oni byli ti hlavní 
psavci této skupiny!“ napsal. O bývalém prezidentovi Václavu Havlovi napsal, že k výkonu významných 
funkcí nebyl vůbec způsobilý. O jeho vězení v knize napsal, že nebylo v žádném případě tvrdé a nemusel 
„svádět žádný boj”. 

                                                                                                                            Zdroj: idnes.cz 
Připravila: Mirka Schullerová 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI: JOSEF ŠKVORECKÝ 
 
Mezinárodně uznávaný spisovatel, esejista i překladatel patřící k nejvýznamnějším českým poválečným 
prozaikům  
 
Narozen 27. září 1924 v Náchodě. Po absolvování reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovat jako 
pomocný dělník ve válečném průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují. Po válce však nastoupil na 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval obor angličtina a filozofie (1946–1949) a v roce 1951 
získal z filozofie doktorát. 
 
Pracoval jako redaktor např. ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění anebo v dvouměsíčníku 
Světová literatura, který spoluzakládal. V roce 1958 se oženil se Zdenou Salivarovou a od roku 1963 působil 
jako spisovatel ve svobodném povolání. 
 
V roce 1969 odjel na přednáškové turné po USA, ale domů se už nevrátil. V důsledku politického vývoje v 
někdejším Československu emigroval s manželkou do Kanady a usadili se v Torontu. Tam pracoval jako 
profesor literatury, divadla a filmu na tamější univerzitě (1969–1990). Od sedmdesátých let přednášel na 
různých severoamerických univerzitách. Nakladatelství Sixty-Eight Publishers ('68 Publishers), které v roce 
1971 založil, pomáhalo šířit díla českých autorů, kterým tehdejší režim znemožnil v Československu 
publikovat. Do roku 1993 v nakladatelství vyšlo celkem 227 titulů. 
 
Zbabělci (1958) – autorova prvotina, která ho zároveň proslavila. Kniha byla až do roku 1964 komunistickým 
režimem zakázána. Poprvé se tu objevuje postava Dannyho Smiřického, která je do jisté míry 
autobiografická a figuruje i v dalších knihách, jako například Tankový prapor (1971), Prima sezóna (1975) 
nebo Příběh inženýra lidských duší (1977). 
 
Předmětem autorova uměleckého zájmu se často stávali maloměšťáci, kteří přisluhovali každému režimu, 
což se ukázalo v Konci nylonového věku (1967) a zejména v díle Ze života lepší společnosti (1985). Škvorecký 
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psal také detektivky, jak o tom svědčí román Lvíče (1969) nebo Mirákl (1972) či povídková knížka Smutek 
poručíka Borůvky (1985). 
 
Podle Škvoreckého próz či námětů vzniklo mnoho scénářů k filmům, jako Farářův konec (1968), Zločin v 
šantánu (1968), Flirt se slečnou Stříbrnou (1969) nebo Tankový prapor (1991). 
 
Škvoreckého publicistika zahrnuje stovky literárních recenzí, statí a studií v zahraničních periodikách, 
několik set pořadů pro rádio Hlas Ameriky. Bohatá je i jeho práce překladatelská. Překládal a doslovy 
opatřoval díla předních moderních amerických autorů Chandlera, Hemingwaye, Faulknera, Lewise, Jamese 
aj.                                                              

Zdroj: Wikipedie 
Připravila: Mirka Schullerová 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 
ČEŠI POVĚRČIVÍ NEJSOU, ALE … 
 
„I když se vše snažíme rozumně vysvětlit a trváme na tom, že nejsme pověrčiví, stejně si v pátek s datem 
třináctého dáváme větší pozor,“ shrnul výsledky průzkumu ředitel produktového managementu Generali Jiří 
Střelický. 
 
Ze získaných dat také vyplývá, že Češi pověrčiví nejsou. Tvrdí to o sobě 61 % respondentů. Pouze 14 % z nich 
pak připouští pověrčivost v souvislosti s pátkem třináctého, zbytek to prý neřeší. Nešťastnou událost pak v 
souvislosti se smolným pátkem zažilo jen 19 % účastníků průzkumu. 
 
I přesto tento fakt by ale 37 % účastníků průzkumu raději odložilo operaci naplánovanou na pátek 
třináctého. Téměř polovina, konkrétně 48 %, by v tento den nechtěla mít svatbu, 16 % by odložilo podpis 
důležité smlouvy a 34 % by přesunulo klíčové rozhodnutí na jiný den. 
 
Ačkoli dlouhodobé statistiky pojišťovny Generali ukazují, že v pátek třináctého způsobí Češi v zaměstnání 
mnohem více škod než v jiné dny, jen 3 % lidí jsou v ten den opatrnější v práci. Na silnici si pak dává pozor 7 
% dotázaných a 13 % si dává pozor při všem, co v inkriminovaný den dělá. Většina si ale myslí, že zvýšená 
opatrnost je zbytečná. 

Zdroj: vps,www.novinky.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
RODINA A DĚTI JSOU PRO ČECHY DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VYSOKÉ PŘÍJMY 
 
Nejvyššími hodnotami Čechů jsou dobré partnerské vztahy, děti a funkční rodina. Potvrzují to nejen 
psychologové, ale i všechny poslední sociologické studie a výzkumy. Například z posledního průzkumu 
Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že šťastný rodinný život je pro Čechy důležitější než úspěch v 
zaměstnání a vysoké příjmy. 
 
Rodina s dětmi je v dnešním moderním světě jediným místem, kde se člověk může cítit šťastný, soudí 81 % 
Čechů. Téměř 90 % Čechů se domnívá, že mít děti je přirozenou součástí života, protože představují 
celoživotní radost. 
 
Mít děti je pro naprostou většinu žen životním cílem. Programově nechce mít děti či s jejich narozením 
nepočítá podle analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jen 1 % manželských párů a 5 % 
nesezdaných párů. Nejčastěji si ženy představují, že budou mít dvě děti. Děti jsou chápány jako 
pokračovatelé života rodičů, jako výraz lásky, jednoty partnerů, a to i u párů, které spolu oficiálně netvoří 
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rodinu, žijí spolu dlouhodobě bez úředního razítka. I když se situace vyvine jinak, podle psychologů je 
podstatné, že děti jsou trvale na předním místě životních hodnot. 
 
Při podrobnějším pohledu to není ani tak špatné s mezigenerační solidaritou. Svoji babičku a dědečka vidí 
podle statistiků 29 % dětí denně, 44 % každý týden a pouze 8 % jen několikrát za rok. Vztahy mezi rodiči a 
dětmi jsou podle dlouhodobých srovnání v ČR na vyšší úrovni než v západoevropských zemích. 
 
Život ale často dosti výrazně změní představy a životní hodnoty, potvrzují psychologové, statistici a 
sociologové. Skeptici ihned vytáhnou čísla. Trvale klesá počet sňatků i narozených dětí. Místo vysněné 
dvoudětné rodiny mají jen jedno dítě. Zhruba 1,4 miliónu dětí žije v úplné rodině, 400 tisíc ale v rodinách, 
kde je jen jeden z rodičů. Roste společenská izolovanost, vztahy mezi lidmi hrubnou, násilí není neznámý 
pojem v rodinách i ve společnosti. 
 
Není to jen vina rostoucího sobectví a bezohlednosti, je to kombinace řady vlivů, shodují se psychologové. 
Sem patří hodnoty preferované společností, pracovní podmínky, životní styl a způsob. Tlak společnosti, kde 
úspěch a prestiž se měří nikoli podle počtu dětí, ale podle majetku a dosaženého postavení, k naplnění 
původních představ moc nepřispívá, varují sociologické studie. 
 
Rodiny se nescházejí při společném jídle, někde ani v neděli. Nikoli vinou chladnoucích vztahů, ale proto, že 
dnes většina dětí dojíždí do škol, řada firem vyžaduje práci ve volném čase. 
 
Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny žije drtivá většina rodičů čtyřicátníků a padesátníků 
samostatně ve svých domácnostech. Jen 13 % Čechů žije v tomto věku se svými rodiči a pouze 7 % uvažuje, 
že se v důchodovém věku nastěhuje ke svým dětem. Soužití více generací v jednom domě je v dnešní době 
překonané. Trend dnešní společnosti je atomizace rodin, protože to umožňuje dobrá ekonomická situace. 
 
Málokdo si uvědomuje, že řada tzv. protirodinných vlivů je důsledkem dobré životní úrovně a velkých 
životních šancí. Česká rodina se mění, potvrzují psychologové. Čelí novým vlivům, o kterých předchozí 
generace neměly potuchy, jako je třeba všeobecná dostupnost vysokoškolského vzdělání. Ekonomicky přežít 
už nevyžaduje, aby rodiče ve stáří měli kolem sebe osm dětí. 
 
Rozhodnutí mít děti je svobodným rozhodnutím ženy a celého páru, nikoli společenská zvyklost. Práce navíc 
není jen zdrojem peněz na přežití, ale i místem, kde můžeme uplatnit svoje schopnosti. 

Zdroj: Právo 
Připravila: Mária Ramsová 

                                                                                                                                    
ČEŠTINA 
 
Pokračujeme ve vyjmenovaných slovech. Postupujeme k M. 
 
Vyjmenovaná slova po M: 
My – mýt – hmyz 
myslit – mýlit se – myš  
hlemýžď – mýtina – zamykat  
smýkat – dmýchat – chmýří 
nachomýtnout se – Litomyšl    
 
Nezapomeňte, že tvrdé Y se píše i ve slovech příbuzných, jako například: 
myčka, mydliny, pomyje, mýval, Nezamysl, Přemysl, úmysl, myšlenka, myslivost, myslivna, mýlka, zmýlená, 
omyl, hmyzožravec, odhmyzit, myšák, myšilov, hlemýždit se, mýto, mýtné, vymýtit, nedomykavost, výmyk, 
smyčka, smyčec, průsmyk, přesmyčka, rozdmýchat, chmýr, ochomýtat se,…….  
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Tvrdé Y se píše i v těchto cizích nebo přejatých slovech a názvech:  
myrta, Kamýk, Mýto, Mydlovary, Myšlín, myrha, mýtus, mytologie, mykologie, mystifikovat 
 
POZOR NA ROZDÍLY: 
 
my (zájméno, my všichni) mi (mně, 3. pád zájmena já) 
mýt (umývat se)  mít (vlastnit) 
mýlí se (plete se)  milí (přítelé), míli (ušel celou míli) 
vymýtit (část lesa)  vymítat (ďábla) 
mys (výběžek do moře) miss (v soutěžích krásy) 
 
Cvičení 
 
Doplňte I / Í nebo Y / Ý: 
 
M-nulý týden jsem b-l ve starob-lé m-sl-vně bl-zko L-tom-šle. Na bl-zké m-tině jsem sb-ral mal-ny na knedl-
ky. Mám ale raději l-bové maso. Nemusíš všechno dělat hlem-ždím tempem! V továrně na m-dlo v Kam-ku 
jsou ve zduchu m-dl-nky. Tobě pod nosem m-sto vousů roste jen mal-nké chm-ří. M-sl-vec Přem-sl zam-řil 
nab-tou puškou na zm-ji, ale nevystřel-l. Rozčiloval ho dotěrný hm-z. Nedom-kavost srdečních chlopní je 
vážná choroba. Nebuď dom-šl-vý a zb-tečně nerozdm-chávej ten oheň. Bež se um-t ještě než budeme m-t 
večeři. M- jsme už b-li na m-su Dobré naděje. Ty neuděláš na hrazdě vým-k? 

 
Připravila: Radka Hejmalová-Millar 

 
Procvičte si češtinu s jazykolamy 
 
Od poklopu ke poklopu, kyklop kouli koulí. 
Olemujeme-li mu to, nebo neolemujeme-li mu to? 
Odneste ten revolver do laboratoře 
Osuš si šosy. 
O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař! 

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

 
ZÁBAVA 
 
RECEPTY 

 
Zelňáky 
 

 

Ingredience:  
500 g kysaného zelí 
500 g brambor  
6 lžic hladké mouky 
100 ml mléka 
2 vejce 
200g slaniny 
mletý pepř,česnek, sůl, olej nebo sádlo na 
smažení  
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Kysané zelí necháme okapat a nakrájíme na menší kousky, oloupané brambory nastrouháme nahrubo. 
Přidáme vejce, prolisovaný česnek, pepř a sůl. Kdo má rád, může přidat na kostičky nakrájenou slaninu. 
Promícháme, přidáme mléko a zahustíme moukou. Na rozpáleném oleji nebo sádle smažíme menší placky z 
obou stran dozlatova. Odkládáme na ubrousek a ihned podáváme. 
 
Tvarohový závin s hruškami a jablky 
 

 

Ingredience: 
35 dkg hladké mouky 
12 dkg rostlinného tuku 
1 vejce 
25 dkg měkkého tvarohu  
0,1 l mléka 
půl lžičky octa 
špetka soli 
 
Náplň: 
110 g másla  
250 g tvarohu   
1 vejce  
1 cukr vanilkový  
1 pudinkový prášek-vanilkový  
80 g cukru krupice  
2 hrušky 
2 jablka  
citrónová šťáva 

Z uvedených surovin vypracujeme těsto a necháme aspoň 1/2 hodiny odpočinout. Tvaroh utřeme s cukrem, 
máslem, vejcem a pudinkem. Vmícháme nakrájené ovoce zakápnuté citrónovou šťávou. Těsto vyválíme, 
rozprostřeme náplň, svineme a přeneseme do formy na srnčí hřbet. Pečeme asi 45 minut při 180 °C. Řádně 
vychlazený pocukrujeme. 
 
Vepřová roláda 
 

 

Ingredience:  
 
800 g vepřové kýty 
100 g slaniny 
100 g uzené šunky 
3 vejce 
hořčice 
100g mraženého hrášku 
2dcl zeleninového vývaru 
sůl, pepř, grilovací koření 
 
 

Vepřové maso rozkrojíme na plát, naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Dále posypeme na 
nudličky nakrájenou slaninou a šunkou. Na trošce oleje usmažíme vejce, osolíme a vmícháme do nich 
hrášek. Tuto směs natřeme na plát masa. Maso stočíme do rolády, převážeme nití a na oleji opečeme ze 
všech stran. Vložíme do pekáčku, podlejeme horkým vývarem, přikryjeme a pečeme asi 50 minut. Poté 
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potřeme grilovacím kořením, které jsme si rozmíchali v trošce oleje a dopékáme již bez přikrytí do kůrčičky. 
Hotovou roládu nakrájíme na plátky a podáváme s brambory a zeleninovým salátem. 

Připravila: Mirka Schullerová 

 
HUMOR 
 
„Tati, vyzkoušel jsem tvojí novou motorku.“ 
„A co?“ 
„Mám ti to popsat, nebo si to zítra přečteš v novinách?“ 

 
Stařičký lord zazvoní večer na sluhu: 
„John, někam se mi tu zakutálela půllibrová mince. Kdybyste ji našel, tak mi ji ráno vraťte a kdybyste ji 
nenašel, tak si ji můžete nechat.“ 
 
Přijde děda do vykřičeného domu, že si užije. Majitelka mu ale říká: 
„Dědo, vy už to máte všechno za sebou.“ 
Děda na to: „Ano? A co jsem dlužný?“ 

 
Válku mezi muži a ženami nikdy nikdo nevyhraje. 
Je tady příliš mnoho bratříčkování s nepřítelem. 

Připravila: Mirka Schullerová 

              
                                                                                                                         
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 
 
Čeština 
 
Minulý týden jsem byl ve starobylé myslivně blízko Litomyšle. Na blízké mýtině jsem sbíral maliny na 
knedlíky. Mám ale raději libové maso. Nemusíš všechno dělat hlemýždím tempem! V továrně na mýdlo v 
Kamýku jsou ve vzduchu mydlinky. Tobě pod nosem místo vousů roste jen malinké chmýří. Myslivec 
Přemysl zamířil nabitou puškou na zmiji, ale nevystřelil. Rozčiloval ho dotěrný hmyz. Nedomykavost 
srdečních chlopní je vážná choroba. Nebuď domýšlivý a zbytečně nerozdmýchávej ten oheň. Běž se umýt 
ještě než budeme mít večeři. My jsme už byli na mysu Dobré naděje. Ty neuděláš na hrazdě výmyk? 
 
 
VELIKONOČNÍ BLOK 
 
 

 
 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a 
oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě. 
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Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich termín je 
pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv 
na určování času. 
 
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli 
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a 
každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, 
Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. 
 
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré pondělí bylo v 
minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš 
zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé 
by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou 
poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily 
hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy. 
 
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota se nese v duchu 
příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění. Tradičními 
velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci. 
 
Původ sahá daleko za křesťanství  
 
Všechny výklady Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v jejich původu se však 
názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší pravděpodobností sahají do pohanských dob, kdy lidé 
oslavovali příchod jara a plodnosti, což při tehdejším způsobu obživy znamenalo klíčovou životní otázku. 
Plodnost a nový život symbolizují vajíčka. Jako nábožensky organizovaná tradice se však Velikonoce poprvé 
objevily u Židů, kteří slaví svátky Pesach k uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z egyptského 
otroctví. Z tohoto pojetí pochází například beránek coby symbol Velikonoc. Každá židovská rodina obětovala 
mladého berana a jeho krví se potřely veřeje domu na znamení ochrany. Uchránění, případně ušetření, je 
překlad hebrejského slova pesach. 
 
Podle některých historiků používali křesťané pro usnadnění christianizace pohanských národů metodu, při 
které překryly stávající svátky svými vlastními oslavami. Proto se dnes prakticky všechny křesťanské svátky 
včetně Vánoc a Velikonoc kryjí s pohanskými. Také například pomlázky a jiné velikonoční rekvizity mají 
původ v době dávno před Kristem. 
 
Skutečností je, že Ježíš Kristus měl zemřít kolem roku 30 právě v blízkosti svátku Pesach. Tuto událost si 
křesťané připomínají údajně od 6. století oslavou Velikonoc, které fakticky začínají nedělní bohoslužbou na 
počest Ježíšova vzkříšení o Velké noci a trvají padesát dní až do Letnic slavností Seslání Ducha svatého na 
apoštoly. 
 
Tradice  
 
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. V 
české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím hodu velikonočním, které se 
označuje jako Červené pondělí. 
 
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat 
vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech sloužil následující den, takzvané odplatné úterý, kdy 
děvčata oplácela pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky.  
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Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili 
odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a 
talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve – kočičky – které 
si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma za svatými obrázky. 
 
Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti Univeler se 
ukázalo, že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. Naopak 35 % dotázaných uvedlo, že se jim 
velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že se už příliš nedodržují. Naproti 4 % lidí velikonoční tradice odmítá a 
tedy je ani nedodržují. 

Zdroj: Václav Lang, www.novinky.cz 

 
Velikonoční symboly 
 

 

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, 
které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka 
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je 
beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle 
křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 
 
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl 
odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce 
krutým a ponižujícím. 
 

 
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše 
Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha 
kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do 
křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato 
svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest 
patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně 
jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem. 
 

 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, 
neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce 
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou 
tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o 
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v 
postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného 
hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 

 
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním 
křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a pálení v příštím roce o Popeleční středě. Ačkoli 
mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme 
vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující 
příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z 
tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický 
název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v 
zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 
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Nenáboženské velikonoční tradice 
 
Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich vzniku 
jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž 
uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční 
pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. 
 
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená 
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější 
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li 
malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 
 
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem 
způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce 
cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že 
dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých 
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. 
Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění. 
 
Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším 
podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za 
omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody ale koleda (hody jsou 
spíše pomístní název), přičemž koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen v období velikonoc a jejím 
původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci 
odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou žebroty chudší části 
obyvatelstva. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 

 
Velikonoční zvyklosti v zahraničí 
 
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin mimo 
návštěvy kostela se schází kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. 
Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě 
a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka. V 
Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. 
 
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice 
vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy od Agathy Christie. 
Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také 
vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. 
 
Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých velikostech, pro každého člena 
rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdobená různými ornamenty – osmiramennými kříži, věnci, 
květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto se liší od ruské kuliči – neozdobeného chleba politého sněhem z 
bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně vytvořené keramické formy, v mnoha domácnostech se 
využívají i různě široké hrnce. Paschu pečeme v pecích na Velký pátek. 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce 
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Tradiční i netradiční velikonoční hodování 
 

 
 
Velikonoce jsou v českých zemích především oslavou přicházejícího jara, a tak si velikonoční jídelníček stále 
zachovává svou tradiční podobu. Skoro v každé domácnosti se peče beránek nebo mazanec, připravuje se 
bramborový salát či velikonoční nádivka. Mnoho typických velikonočních receptů si české hospodyňky 
předávají z generace na generaci, ale nově se na stolech objevují i zdravější a novátorské verze. 
 
Velikonoční nádivka 
 

 

Suroviny:  
500 g uzeného vepřového (nejlépe krkovička) 
6 rohlíků nebo housek 
6 vajec 
200 ml mléka 
hrst mladých kopřiv 
250 g brokolice (nemusí být) 
4 stroužky česneku 
pepř 
sůl 
Postup:  
Pečivo nakrájíme na kostičky a zalijeme je vejci, která 
jsme rozšlehali v mléce. 

Uzené a brokolici nakrájíme na kostičky stejně velké jako pečivo, přimícháme nasekané kopřivové natě, vše 
smícháme dohromady, osolíme, opepříme a dochutíme utřeným česnekem. Směs dobře promícháme a 
rozetřeme do pekáčku nebo zapékací misky. Pečeme v troubě vyhřáté na 200°C nejprve přikryté 25 minut. 
Poté odkryjeme, zvýšíme teplotu a dalších cca 20 minut dopékáme, dokud nemá nádivka křupavou kůrčičku. 
Tip: Pro ozdobu lze do nádivky přidat vařené vejce. 
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Pečená velikonoční nadívaná kachna 
 

 

Suroviny: 
1 chlazená kachna 
1 jablko 
3 ks malých žampiónů 
lístky kopřiv nebo jiných jarních bylinek 
300 g sušené housky na kostičky 
2 vejce 
mléko 
50 g hrubé mouky 
50 g krupice 
10 g másla 
300 g červené cibule 
10 ks šalotky, balsamikový ocet, tymián, sůl, kmín 

 
Připravíme očištěnou kachnu, nasolenou hrubou solí, okořeněnou drceným kmínem a lehce posypanou 
zázvorem. Kachnu zlehka nasolíme uvnitř, naplníme jablky, šalotkou, malými očištěnými žampiony a dáme 
zvolna péct, aby nebyla vysušená. Žemlové knedlíky - zaděláme těsto ze suché housky, hrubé mouky, vajec, 
vaječného sněhu a čerstvých kopřiv. Knedlík poté nejlépe vaříme v páře. Servírujeme přelitý přepuštěným 
máslem.  
Červené zelí - tradiční dušené červené zelí, sladké, zahuštěné. 
Červená cibulka - cibulku nakrájíme na měsíčky tak, aby se dobře oddělovaly jednotlivé vrstvy, stejným 
způsobem nakrájíme šalotku. Vše dáme zpěnit na malé množství olivového oleje, přidáme lístečky tymiánu, 
vše zalijeme balsamikovým octem, přidáme sůl a třtinový cukr. Vaříme tak dlouho, až se nám balsamiko 
zredukuje a zhoustne. Dochutíme tak, aby cibulka byla nasládlá. 
 
Velikonoční mazanec 
 

 

Suroviny:  
500 g polohrubé mouky 
sůl 
150 g moučkového cukru 
4 žloutky 
50 g rozinek 
50 g mandlí 
citronová kůra 
1/4 l mléka 
30 g droždí 
1 vanilkový cukr 
1 velká lžíce másla 
na špičku nože muškátového oříšku 
vejce na potření 

Máslo, cukr, žloutky, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru utřeme do pěny, přidáme kvásek, mouku a zbylé 
vlahé mléko, rozinky, část spařených loupaných sekaných mandlí a muškátový oříšek. Suroviny zpracujeme 
na tužší těsto a necháme kynout aspoň 2 hodiny; čím déle kyne, tím je lepší. Z vykynutého těsta na vále 
vypracujeme bochánek, uprostřed uděláme křížek, potřeme rozšlehaným žloutkem, posypeme zbytkem 
mandlí a pečeme ve středně teplé troubě asi hodinu. 
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Koláčky s náplní z vanilkového pudinku, máku a brusinek 
 

Suroviny pro 10 kusů: 
 
Na těsto: 500 g mouky, 1 balíček sušeného droždí, 250 
ml vlažného mléka, 100 g cukru, 75 g rozpuštěného 
másla 
 
Na náplň: 1 balíček pudinkového prášku s vanilkovou 
příchutí, 450 ml mléka, 40 g cukru, 125 g sušených 
brusinek , 30 g kalifornských vlašských ořechů, 1 
balení (250 g) máku 
 
Kromě toho: 50 g meruňkového džemu 

 
V míse smíchejte mouku se sušeným droždím. Přidejte mléko, cukr a máslo. Těsto zpracujte hnětací násadou 
ručního mixéru. Pak ho zakryjte a nechte ho asi 20 minut vykynout na teplém místě. Na náplň rozmíchejte 
pudinkový prášek s vanilkovou příchutí ve 100 ml mléka. Zbytek mléka s cukrem přiveďte k varu. Přilijte 
pudinkový prášek s vanilkovou příchutí a vařte za stálého míchání. Nasekejte brusinky a přimíchejte je do 
pudinku (kromě 2-3 polévkových lžic). Nasekejte vlašské ořechy a vmíchejte je do máku. Vyválejte kynuté 
těsto a rozdělte ho zhruba na 10 stejně velkých dílů. Z každého dílu utvořte malý bochánek a dlaní ruky ho 
vytlačte na koláček. Dejte je na plech vyložený pečícím papírem. Naplňte koláčky vanilkovým pudinkem a 
mákem. Pečte zhruba 18-20 minut v předehřáté troubě při 200 stupních Celsia (plynová trouba: stupeň 3-4, 
horkovzdušná trouba: 180 stupňů). Smíchejte džem s 1 polévkovou lžící vody a přiveďte k varu. Prolisujte 
džem přes sítko a potřete jím koláčky. Posypte je zbylými brusinkami. 
 
Velikonoční koledy 
 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný… 

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které 
znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce 
podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám 

Panímámo zlatičká, 
darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, uteče 
vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 

 

Zdroj: www.vasedeti.cz/ 
Rubriku Velikonoce připravila: Mária Ramsová 

 


