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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 další vydání oblíbených Krajanských listů, které je plné zajímavostí kolem květnových 
svátků, ale i ekonomických informací.

Mimo jiné se dočtete o možném prodeji likérky Jan Becher a o tom, že i lidé s vyššími příjmy začínají 
šetřit nejen na potravinách, ale i na konzumaci piva.

Z českých osobností Vám dnes představíme Petra Chelčického, náboženského myslitele, spisovatele 
i překladatele. 

V našem květnovém bloku Vám připomeneme historii květnových svátků a Máchův Máj. Nezapomeňte 
na polibek pod rozkvetlou třešní.

Příjemné a ničím nerušené čtení.

                                                                                                                                                                       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)

TERMÍNY KONZULÁRNÍCH DNŮ V KAPSKÉM MĚSTĚ 

Připomínáme, že konzulární dny v Kapském Městě se budou ve druhém čtvrtletí 2014 konat v 
následujících dnech:

květen 2014

červen 2014

23.5.

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.

INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ

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.
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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

LIKÉRKA JAN BECHER SE ÚDAJNĚ PRODÁVÁ

Francouzský výrobce alkoholických 
nápojů Pernod Ricard hledá kupce 
pro svoji českou likérku Jan Becher -
Karlovarská Becherovka (JBKB). 
Hodnota kontraktu by mohla být až 
200 mil. USD (téměř 4 mld korun), 
uvedla agentura Reuters s odvoláním 
na dobře informované zdroje.

Mezi zájemci by podle Reuters mohly 
být Stock Spirits Group, SPI Group a 
další společnosti, které podnikají ve 
východní Evropě. Zástupci firem 
Pernod, Stock Spirits a SPI odmítli 
zprávu o prodeji Becherovky 
komentovat. Pernod Ricard je 
druhým největším výrobcem 
alkoholických nápojů na světě. Podle 
jednoho ze zdrojů Pernod minulý 
týden poslal možným zájemcům 
dohodu o mlčenlivosti.

Společnosti Pernod Ricard klesl za šest měsíců fiskálního roku zisk o 2 % na 839 mil. eur (23 mld korun). 
Firmu poškodilo její silné napojení na Čínu, kde zásah vlády proti okázalému utrácení čínských státních 
úředníků výrazně snížil poptávku po koňaku. Slabý je však i výkon v Evropě. Mezi značky firmy patří 
koňak Martell, šampaňské Mumm či vodka Absolut. JBKB ve fiskálním roce 2012-13 skončila se ziskem 
před zdaněním 171 mil. korun. Proti předchozímu roku to byl pokles o 80 mil. Nižší zisk byl důsledkem 
prohibice vyvolané v Česku v září 2012 sérií otrav. Omezení prodeje alkoholu stálo firmu zhruba na 100 
mil. korun.

                                                                                                                           Zdroj: idnes.cz
Připravila: Mirka Schullerová

ČEŠI SI LONI PATENTOVALI NEJVÍCE VYNÁLEZŮ ZA DVACET LET

Češi loni přihlásili u patentového úřadu 984 vynálezů. Je to nejvíce za dvacet let. Číslo z roku na rok 
narostlo o 13 %, téměř dvojnásobným tempem navíc roste zájem o patentování na mezinárodní úrovni. 
Nejaktivnější v přihlašování patentů jsou vysoké školy. Úřad průmyslového vlastnictví prudký nárůst 
patentů připisuje efektu své kampaně „Patentuj!“, kterou cílil na podniky, vývojová centra nebo vysoké 
školy. „Je potěšující zjistit, že právě univerzity jsou v oblasti patentů stále aktivnější. Oproti roku 2012 
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jsme od vysokých škol zaznamenali 30% nárůst přihlášek vynálezů a užitných vzorů,“ říká předseda 
Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

„Nyní je třeba soustředit se více na kvalitu přihlašovaných řešení. Dbát, aby výzkum a vývoj začínal vždy 
od samé špice světového stavu techniky. Vyhnout se vynalézání vynalezeného, úsilí směřovat tam, kde 
nejsnáze nalezneme potencionální zájemce o naše produkty,“ dodal Kratochvíl. Počet domácích patentů 
narostl o 13 % na 984 a o 24 % stoupl počet takzvaných PCT přihlášek, které jsou cestou, jak svůj nápad 
prodat na zahraničních trzích. Dva největší hráči na trhu USA a Čína loni podaly 200 tisíc mezinárodních 
přihlášek. ÚPV na rok 2014 chystá kampaň „Patentuj!“ rozšířit o informace, jak na patentech nejlépe 
vydělat. „Inspirací může být japonská společnost Panasonic, která vloni podala 2881 přihlášek podle 
Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), což ji vyneslo celosvětové prvenství, a neustále tak zvyšuje svou
tržní hodnotu,“ tvrdí patentový úřad.                                                                                                                          

                                                                                                                                      Zdroj: idnes.cz
Připravila: Mirka Schullerová

UŽ I LIDÉ S VYŠŠÍMI PŘÍJMY ZAČÍNAJÍ ŠETŘIT NA POTRAVINÁCH

Při nákupu potravin se více řídí cenou už i lidé s vyššími příjmy. Ve srovnání s loňským rokem se tak 
situace výrazně změnila. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG Česká republika, která jej zveřejnila 
na svém webu. U respondentů s platem nad 25 000 korun měsíčně průzkum zaznamenal téměř 
tříčtvrtinový nárůst těch, kteří uvádějí cenu jako hlavní kritérium výběru potravin. Při nákupu se však 
Češi stále nejvíce řídí kvalitou potravin – za nejdůležitější ji považuje téměř polovina dotázaných.

Podle Českého statistického úřadu vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů v loňském roce o 4,9 
procentního bodu. Reálná mzda v České republice v roce 2013 naopak poklesla. 

„Proto lidé, a to i s vyššími platy, stále citlivěji reagují na cenu potravin. Zatímco položky jako nájem či 
energie krátkodobě neovlivní, okamžitě ušetřit mohou u spotřebního zboží, zejména potravin a nápojů. 
Jedním ze způsobů je, že využijí nabídek zboží v akci,“ konstatuje Karel Růžička, partner KPMG 
odpovědný za služby pro potravinářství a nápojářští.

Průměrná cena, kterou Češi při nákupech utratí, se za poslední dva roky příliš nezměnila. Tři ze čtyř 
zákazníků za potraviny měsíčně vydají maximálně do 2 500 korun za osobu. Nejčastějším kritériem, 
podle kterého se Češi rozhodují, jaké potraviny v obchodech nakoupí, zůstává stejně jako loni kvalita 
výrobků – 49 % dotázaných letos uvedlo, že se rozhoduje právě podle ní.

„Téměř 60 % respondentů označilo, že současnou nabídku potravin vnímá jako nedostatečnou. Nejčastěji 
nám chybí kvalitnější a čerstvá zelenina, ale i mléčné výrobky a ovoce,“ doplňuje Karel Růžička. Zajímavé 
také je, že například biopotraviny nakupuje alespoň občas 40 % lidí. Jako hlavní důvod uvádějí, že jsou 
kvalitnější než běžné potraviny. Výsledky se tedy v této oblasti oproti loňsku výrazně nezměnily. Většina 
Čechů také upřednostňuje české výrobky proti těm zahraničním.

Druhým nejvýznamnějším kritériem pro nákup potravin je cena, kterou preferuje 32 % českých 
zákazníků, a stále více se podle ní řídí i lidé s vyššími příjmy. Cenu tak na prvním místě uvedlo proti 
loňským 16 % celkem 26 % respondentů s platem mezi 25 001 a 30 000 korunami měsíčně. „U příjmové 
skupiny nad 30 000 korun měsíčně jsme pak zaznamenali nárůst dvojnásobný, a to z loňských 8 na 
letošních 16 %,“ konstatuje Karel Růžička.

Obecně známý fakt, že kromě kvality slyší Češi také na cenu, potvrzuje i vysoký počet zákazníků, kteří 
slevové akce v obchodech sledují. Třetina nakupujících pečlivě sleduje, zda rozdíl v ceně uvedený na 
letáku odpovídá realitě v obchodech.
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Průzkum proběhl letos v březnu na tisíci respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. 
Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost. Ve vzorku bylo 70% zastoupení 
žen a 30 % mužů.

                                                                                               Zdroj: novinky.cz/ekonomika
Přiúpravila: Mária Ramsová

ČEŠI PIJÍ V HOSPODÁCH MÉNĚ PIVA

České pivovary v loňském roce uvařily 19,3 mil. hektolitrů piva, o 0,6 % více než o rok dříve. Zatímco 
domácí spotřeba zlatavého moku proti předchozímu roku o 1,1 % klesla, do ciziny se pivovarníkům 
podařilo vyvézt o devět % piva více. Uvedl to předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) 
František Šámal. Za hlavní faktory, které se podílely na poklesu domácí spotřeby, Šámal označil loňské 
špatné počasí a také červnové povodně. Dlouhodoběji pak proti vyšší konzumaci piva působí především 
změny životního stylu, rozvoj motorismu a zvyšování DPH a spotřební daně. Na domácím trhu se loni 
prodalo 15,8 mil. hektolitrů piva, meziročně o 178 000 hektolitrů méně. Jedinou kategorií piva, jejíž 
spotřeba v Česku v porovnání s rokem 2012 vzrostla o dvě procenta, byly ležáky (jedenáctky a 
dvanáctky).

Naopak klesla spotřeba výčepních piv, nealkoholického piva, speciálů a prudce se propadl prodej tzv. 
pivních mixů. Spotřeba piva v přepočtu na hlavu za rok mírně klesla ze 146 na 144 litrů. Proti roku 2012 
jsme zaznamenali významný pokles ve spotřebě pivních mixů, kterých se vypilo o 40 % méně,“
informoval Šámal. Zřejmě nejviditelnější a nejvýznamnější změnou, k níž na domácím pivním trhu v 
posledních několika letech dochází, je pokračující odklon od konzumace národního nápoje v hospodách a 
restauracích a naopak vzestup podílu prodeje piva v lahvích a dalších obalech v maloobchodě. Podíl 
točeného piva vypitého v restauracích na jeho celkové spotřebě v uplynulém roce klesl na historické 
minimum 41 %, zatímco prodej „baleného“ piva se zvýšil na 59 %.

Do roku 1989 se přitom v ČR pilo tradičně více čepovaného piva, poměr činil 65:35 ve prospěch piva 
prodaného v gastronomických provozovnách. Ještě v roce 2004 byla relace prodejů vyrovnaná. „Dále 
přetrvává trend ve změně obalových materiálů. Klesá konzumace sudového piva a piva ve skleněných 
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láhvích, narůstá spotřeba piva v PET láhvích a také v plechovkách. Spotřeba piva z cisteren zůstává 
zhruba stejná,“ poznamenal výkonný ředitel ČSPS Vladimír Balach. Čeští pivovarníci loni vyvezli 3,54 
miliónu hektolitrů piva, o 9 % více než před rokem. V tomto údaji není započteno pivo vyrobené licenčně 
v zahraničí. České pivo se nadále nejvíce vyváží do Německa, a to i přesto, že vývoz do této země 
meziročně poklesl o dvě procenta.

Zhruba o desetinu stoupl naopak export na Slovensko, do Polska se zvýšil o 14 %. Z významných 
exportních zemí loni nejvíce vzrostl vývoz do Ruska, kam směřovalo o 30 % více českého piva než v roce 
2012. Produkci piva si v Česku mezi sebe rozděluje šest velkých pivovarských společností a 29 
samostatných pivovarů. Pivní trh zpestřuje rovněž produkce ze zhruba 215 tuzemských minipivovarů a 
restauračních pivovarů. Ty podle odhadů ČSPS loni uvařily okolo 160 tisíc hektolitrů piva, což je necelé 
procento celkového ročního výstavu.

Zdroj: novinky.cz/ekonomika
Připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI: PETR CHELČICKÝ

spisovatel, překladatel a radikální český náboženský a sociální myslitel

Jméno Petr Chelčický je jen literárním 
pseudonymem. Český historik F. M. Bartoš jej 
ztotožnil se zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí 
(nyní součást Chelčic), který se narodil asi r. 1379 a 
zemřel v 2. třetině 15. století. Pocházel 
pravděpodobně z nižší venkovské šlechty, zastával 
názor, že správný křesťanský život může člověk 
vést pouze prací v zemědělství. To, že mohl žít v 
letech 1419-21 v Praze, jeho znalosti latiny a čas, 
který mohl věnovat literatuře, politice a 
náboženství, nasvědčují tomu, že asi nemohl být 
prostým poddaným, pracujícím v zemědělství. 

Ačkoli Chelčický neměl univerzitní vzdělání, měl 
základní znalosti latiny, byl velice sečtělý, 
rozsahem a hloubkou svých znalostí vysoce 
převyšoval naprostou většinu svých současníků. Ve 
svých literárních dílech vedl kritický dialog s 
vůdčími mysliteli své doby. Ovlivnilo ho především 
učení Jana Husa a Jana Viklefa, ale i Tomáše 
Štítného. Je známo, že osobně navštívil svého 
učitele Jakoubka ze Stříbra na Betlémské faře a své 
rozdílné názory na ospravedlnění války zahrnul do 
svého spisu „O boji duchovním“ (1421). V 
teologické rozepři dvou proudů husitství, která 
vyvrcholila diskusí Mikuláše Biskupce z 
Pelhřimova s Janem Rokycanou, stál Chelčický na 
straně Biskupcově.

Chelčického učení zahrnují myšlenky, které 
později přijala Jednota bratrská, anabaptisté, 
kvakeři a baptisté. Byl prvním pacifistickým 
spisovatelem renesance, který předběhl Erasma 
Rotterdamského a Menna Simonse téměř o sto let.
Ve svých teologických a sociálních názorech byl 
Petr Chelčický radikální, kritizoval například 
feudalismus nebo klerikalizaci církve, byl proti 
náboženskému zdůvodňování války, vystupoval 
proti trestu smrti atd. Jeho kritika, zdůvodňovaná 
především texty evangelií, odráží hlubokou 
sociální a sociologickou myšlenkovou práci i 
dobrou intuici.

Petrovi náboženští dědicové založili ke konci jeho 
života v Kunvaldu Jednotu bratrskou -
intencionálně minoritní křesťanské společenství, 
které přinejmenším v počátcích připomínalo 
náboženskou pacifistickou komunu.

Spisy Petra Chelčického ovlivnily spisovatele a 
filosofa Lva Tolstého a nepřímo Gándhího, 
Martina Luthera Kinga, Nelsona Mandelu. Pro 
radikalitu svých názorů, které stranily prostému 
lidu, bývá Petr Chelčický občas označován za 
prvního českého anarchistického myslitele. Jeho 
díla jsou obhajobou nenásilí a všeobecnou kritikou 
světskosti. Psal především traktáty.

Chelčického myšlenky a dílo:
 boji duchovním – neuznává násilí, odmítá všechny války, včetně husitských, protože se řídí 

zásadou nezabiješ. Hlásá křesťanskou pokoru, boj proti ďáblovi.
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 O trojím lidu – odsoudil dělení společnosti na tři stavy (duchovenstvo, vojáci, prostý lid). 
Základem byla Bible, kde se hlásala rovnost lidí.

 O církvi
 Řeč o základu zákonů lidských
 Sieť viery pravé – traktát, síť symbolizuje náboženství a církev, ty mají chránit věřící. Síť trhají 

králové, papež a císař – popsáni jako velryby. Líčí zde svoji představu o ideální církvi. Dílo je 
složeno z asi 50 malých traktátů, které se vztahují k určitým osobám, kritika míří na konkrétní 
osoby a patří k nejradikálnějším ve své době.

 Postilla – sbírka kázání, podobně jako v Sieti viery pravé odmítá jiný než duchovní boj proti 
představitelům zla.

Dále se zachovalo větší množství (přes 50) drobných traktátů, pojednávajících převážně o náboženských 
otázkách.   

Zdroj: Wikipedie
Připravila: Mirka Schullerová

ZAJÍMAVOSTI

NOVOU ČESKOU MISS JE STUDENTKA GABRIELA FRANKOVÁ Z BRNA

Vítězkou jubilejního 10. ročníku České Miss je 
Gabriela Franková (20) z Brna. Novou 
královnu krásy korunovala předsedkyně 
odborné poroty Sophia Lorenová.  Na druhém 
místě skončila a titul Česká Miss World 2014 
získala Tereza Skoumalová (23) z Ostravy. 
Českou Miss Earth 2014 se na třetím místě 
stala Nikola Buranská (21) z Přerova. 

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

                                                                                           

V ŘEŠENÍ NEZNÁMÝCH PROBLÉMŮ PATŘÍ ČEŠTÍ STUDENTI 
K NADPRŮMĚRNÝM

Čeští studenti patří v řešení neznámých situací ve světovém srovnání k nadprůměrným. V žebříčku 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jemuž vévodí sedmička asijských zemí, patří 
Čechům spolu s Němci dělené 16. a 17. místo. Výzkum srovnával 44 zemí. Měření schopnosti vypořádat 
se s neznámým bylo součástí mezinárodního testování PISA 2012 (Programme for International Student 
Assessment). Neprověřovaly se specifické znalosti, nýbrž schopnost najít řešení nového problému. 
Studenti například hledali nejrychlejší trasu mezi dvěma místy nebo kupovali virtuální letenky.

Jednoznačně nejúspěšnější byli občané sedmi asijských ekonomik a států a kromě nich se pak nad 
průměr dostalo dalších 14 států včetně ČR. Podle OECD bylo 85 000 studentů, kteří se testování 
zúčastnili, postaveno do neznámých situací podobných té, v níž se ocitl Robinson Crusoe na opuštěném 
ostrově. Prvních sedm příček patří Asiatům - studentům ze Singapuru, Koreje, Japonska, Macaa (Čína), 
Hongkongu (Čína), Šanghaje (Čína) a Tchaj-wanu. Nad průměrem daným hodnotou 500 je kromě nich 
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14 zemí včetně ČR. České děti jsou na 16. místě, tedy deváté za úspěšnou asijskou skupinou. Z Evropanů 
byli nejúspěšnější Finové (na 10. místě a skórem 523) a Britové (11./517). Před nimi – na 8. a 9. místě –
se umístili Kanaďané a Australané. Až za Čechy a Němci, jejichž skóre činí 509 bodů, jsou Američané 
(508). Do „nadprůměrné“ skupiny se se skórem 503 jako poslední vešli Norové, až pod nimi zůstali 
například Irové (498), Rusové (489) i Slováci (483). Na konci žebříčku jsou studenti z Kolumbie (399), 
Bulharska (402) a Uruguaye (403).

Studenti byli postaveni do situací, jejichž řešení neznali předem. Museli problém nejdříve identifikovat a 
pak se rozhodnout, jak ho vyřešit. Úspěšný je ten, kdo problém dobře vyhodnotí, rozhodne se pro
metodu, již dokáže ještě během řešení měnit a učit se na základě interakce s okolím. OECD ve své zprávě 
připomíná, že problémy podobné těm, jaké měl svého času Robinson, řešíme všichni každý den -
přestane nám fungovat mobil, sedíme v místnosti podchlazené klimatizací, přiletíme do země, jejíž jazyk 
neznáme, a musíme najít letecký přípoj z jiného letiště. Dá se říci, že život v dnešní době se skládá hlavně 
z řešení problémů, protože vzhledem k rychlým společenským změnám je třeba se stále učit a vstřebávat
nové poznatky. Nejlepší budou ti, kdo se budou rychle přizpůsobovat, budou mít odvahu zkoušet nové 
věci a budou schopni učit se z chyb.

Ze srovnání tří velkých ekonomik – Německo, USA a Japonsko – vyplývá, že ve všech od roku 1979 ubývá 
zaměstnání s požadavky na rutinu jak manuální, tak intelektuální. Ve všech naopak přibývá takových, 
kde je třeba uplatnit neobvyklé řešení. Obecně se většina zaměstnanců dostane nejméně jednou týdně do 
situace, kterou nezná a jejímuž řešení musí věnovat aspoň 30 minut. Schopnost řešení problémů se ve 
studii definuje jako kapacita zapojit poznávací proces k řešení takových situací, v nichž metoda řešení 
není zřejmá. Studie srovnává země například podle počtu studentů, kteří vyřešili s výborným výsledkem 
aspoň jeden z předložených problémů. Jde o ty, kteří dosáhli nejvyšších známek pět nebo šest. ČR je v 
tomto kritériu na 17. místě.

Studenti z ČR patří mezi dobré matematiky a tyto znalosti při řešení problémů uplatnili. Ve srovnání 
dobrých řešitelů podle pohlaví odpovídají výsledky v ČR průměru OECD, kde chlapci jsou při řešení o 
sedm bodů úspěšnější než dívky. Překvapivé jsou výsledky v některých zemích jako SAE nebo severské 
státy, kde byly naopak úspěšnější dívky.

Zdroj: novinky.cz
Připravila: Mária Ramsová

MUZEUM PŘEVZALO STOVKY MINCÍ Z MODŘANSKÉHO POKLADU

Radnice Prahy 12 v pondělí předala za zvýšených bezpečnostních opatření Muzeu hlavního města Prahy 
stovky zlatých a stříbrných mincí, které našli pracovníci modřanské radnice při kontrole výkopových 
prací. Poklad o hmotnosti 6,5 kg budou nejprve zkoumat odborníci, následně bude vystaven pro 
veřejnost. Poklad má hodnotu asi 3 mil. korun. Zpracování pokladu by podle jejích slov mohlo trvat dva 
až tři roky. Nejstarší mince pochází z roku 1771. Je to čtyřcentimetrová bavorská patrona, největší mince 
pokladu. Zjevně se jedná o novodobý poklad, který si tam musel někdo uložit nejpozději na konci 
třicátých let v předválečné nebo válečné době,“ uvedl starosta městské části Prahy 12 Petr Prchal.

Zdroj://www.novinky.cz
Připravila: Mária Ramsová

                                                                                                                                                       

ČEŠTINA

Ve vyjmenovaných slovech se dostáváme za polovinu. Dnes se dáme do těch po P.

Vyjmenovaná slova po P:
pýcha – pytel – pysk
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netopýr – slepýš – pyl 
kopyto – klopýtat – třpytit se 
zpytovat – pykat – pýr
pýřit se – čepýřit se   

Nezapomeňte, že tvrdé Y se píše i ve slovech příbuzných, jako například:
pyšně, zpychnout, hrdopýška, pytlák, strašpytel, ptakopysk, Solopysky, netopýří, slepýší, opylení, 
sudokopytník, lichokopytník, klopýtavý, třpytka, zatřpytit se, zpytavě, jazykozpyt, odpykat, pýří, pýřivka, 
zapýřit se, rozčepýřený, …….  

Tvrdé Y se píše i v těchto cizích nebo přejatých slovech a názvech: 
Chropyně, Pyšely, Spytihněv, pýří, pylon (dekorativní věžovitá stavba), pyrotechnik, pyré, pyramida, 
Pyrrhos, Pythagoras, pyžamo.

POZOR NA ROZDÍLY:
pýcha (pyšný) píchá (bodá)
pykat (odsloužit trest)  pikat (v dětské hře)
opylovat (včely opylují květy)       opilovat (obrousit pilníkem)
slepýš (živočich, plaz)                     slepíš (slepit, dát dohromady)
pyl (prášek v květu)                    pil (pil vodu)
zpytovat (svědomí)                      pitvat (pitva)
netopýr                                   upír

Cvičení

Doplňte I / Í nebo Y / Ý:

Vůbec jsem se nezm-lil a b-l jsem na sebe p-šný. Klop-tal jsem přes kořeny na m-tině. P-kal jsem za to, že 
jsem neb-l včas u m-slivny. V dálce se třp-tila věž kostel-ka v P-štělech. Zp-tuj svědom- a nebuď takový 
hrdop-ch. Slovo jaz-kozp-t se dnes už téměř nepoužívá. Vezmi ten p-lník a zap-luj tu ostrou hranu. Je 
kob-la sudokop-tník nebo l-chokop-tník? Slep-š m-, prosím tě, tu roztrženou fotku slep-še? Hrajeme na 
schovávanou, kdo bude p-kat? Už jsem si odp-kal trest za svůj ledab-lý přep-ch. Některý hm-z op-luje 
květy b-l-n. Tady roste jen p-r a žádné b-l-. Slep-š se po m-tině plazí hlem-ždím tempem. P-tlák  se chtěl 
bl-sknout před kamarádem Sp-tihněvem, ale narazil na m-slivce a musel za svůj čin p-kat.  Kob-lky 
neklop-tají, ale skáčou. Umí ptakop-sk zp-vat? Netop-ři existují, ale up-ři ne. Jaké nosil P-thagoras p-
žamo?

                                                                                                                            Připravila Radka Hejmalová-Millar

Procvičte si češtinu s jazykolamy
Pan Šusta sušil šusťák v sušárně.
Pane kováři, ptám se vás, přiletujete-li či nepřiletujete-li mi to?
Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?
Petr Fletr pletl svetr.
Pinka linka, pinka linka, pánubohu do okýnka.
Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole ?
Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šly do pštrosárny.
Pět švestek, šest švestek.
Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem 
Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RECEPTY

Polévka s kapustičkami a sýrem

Na 4 porce potřebujete:
2 lžíce oleje, 1 cibuli, 200 g růžičkové kapusty, 1 brambor, 2 
stroužky česneku, 400 ml zeleninového vývaru, 100 ml smetany 
ke šlehání, 50 g proužků čedaru, sůl a čerstvě mletý pepř, 
svazek koriandru

Postup: 
V hrnci rozpalte olej a opečte na něm nahrubo nakrájenou 
cibuli. Po chvilce přidejte na půlky nakrájené kapustičky a 
kostičky oloupané brambory. Doplňte plátky česneku, nechte 
krátce prohřát a vše zalijte vývarem. Vařte asi 15 minut, 
nakonec polévku rozmixujte, zahustěte smetanou a dochuťte 
solí a pepřem. Podávejte posypané čedarem a nasekaným 
koriandrem. (Sýr můžete klidně nechat rozpustit přímo v hrnci 
v polévce.)

Těstoviny s kapustičkami a sušenými rajčaty

Na 4 porce potřebujete: 
400 g čerstvých těstovin, 6 lžic panenského olivového oleje, 3 
stroužky česneku, 250 g růžičkové kapusty, 10 sušených rajčat v 
oleji, 1 citron, sůl a pepř, pár lístků čerstvé bazalky

Postup: 
Na dvou lžících oleje opečte na půlky nakrájené kapustičky 
spolu s nasekanými rajčaty. Po deseti minutách doplňte plátky 
česneku, sůl, pepř a zbytek oleje. Těstoviny vařte asi 3 minuty v 
osolené vodě. Poté je přeceďte, přidejte k zeleninové směsi, 
doplňte druhou část oleje, šťávu z citronu a podávejte s čerstvou 
bazalkou.

Připravila: Mirka Schullerová

       

HUMOR

Soudce jen stěží uklidnil přítomné v soudní síni.
Napomíná je: „Další osoba, která naruší průběh přelíčení, bude muset odejít domů!“
Na to obviněný: „Hurá!“

Sedí dědek s babkou před domem a čtou noviny.
Dědek povídá: „Tady píšou, že taková raketa tomahawk stojí 15 000 dolarů.“
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Babka na to: „Dědku, to by bylo štěstí, kdyby nám přistála na zahradě.“

U lékaře:
„Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád myslet na tisíc věcí.“
„Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka.“
„Pak budu klidně spát?“
„To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc.“

Připravila: Mirka Schullerová

                                                                                                                                           
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

Čeština

Vůbec jsem se nezmýlil a byl jsem na sebe pyšný. Klopýtal jsem přes kořeny na mýtině. Pykal jsem za to, 
že jsem nebyl včas u myslivny. V dálce se třpytila věž kostelíka v Pyštělech. Zpytuj svědomí a nebuď 
takový hrdopych. Slovo jazykozpyt se dnes už téměř nepoužívá. Vezmi ten pilník a zapiluj tu ostrou 
hranu. Je kobyla sudokopytník nebo lichokopytník? Slepíš mi, prosím tě, tu roztrženou fotku slepýše? 
Hrajeme na schovávanou, kdo bude pikat? Už jsem si odpykal trest za svůj ledabylý přepych. Některý 
hmyz opyluje květy bylin. Tady roste jen pýr a žádné býlí. Slepýš se po mýtině plazí hlemýždím tempem. 
Pytlák  se chtěl blýsknout před kamarádem Spytihněvem, ale narazil na myslivce a musel za svůj čin 
pykat.  Kobylky neklopýtají, ale skáčou. Umí ptakopysk zpívat? Netopýři existují, ale upíři ne. Jaké nosil 
Pythagoras pyžamo?

KVĚTNOVÝ BLOK

První máj je tradiční český svátek zamilovaných, který se slaví 
každoročně 1. května. Svátek má původ v české tradici, avšak 
mohl mít kořeny keltské, či germánské (svátek bohyně 
Walpurgis). Tyto svátky oslavovaly první květnový den, resp. 
noc, jako čas plodnosti.

Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena 
pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad 
říká, že bude mít díky polibku krásu po celý další rok. Samotný 
polibek byl dříve považován za velmi intimní projev, a proto 
mohla být žena políbena pouze od svého milého. Polibek dříve 
automaticky předznamenával svatbu.

Se svátkem souvisí zvyk májek. Tento zvyk stavění osekaných stromů, 
vyzdobených pentlemi a věncem, je znám i z Anglie. Obdobné rituály jsou 
součástí Beltain, keltského svátku, který se v Irsku a Skotsku slaví dodnes. 
Mladík vystavěl pod okny své milé tuto májku. Pokud měla i jiného nápadníka, 
měl onen nápadník za úkol májku zničit a vyměnit za svou vlastní. Také se staví 
májky nikoli pod okny své milé, ale společné velké májky, které jsou na návsích 
a náměstích. Dle tradice se májky mezi Vesnicemi kradou. Májku je možné 
ukrást pouze v noci z 1. na 2. května. Pokud je některá z vesnic o májku 
okradena, znamená to pro ni velkou potupu. Dnes se situace uvolnila a polibek 
pod rozkvetlou třešní svatbu vždy nemusí předznamenávat. Někteří lidé 
dokonce říkají, že stačí polibek pod jakýmkoli rozkvetlým stromem, nikoli 
pouze pod třešní.
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Máj – Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se – milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí –
bloudící co milenci sešly.

Ouplné lůny krásná tvář –
tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milence milenka hledá –
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléze šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. –
Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru, k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou –
v čas lásky – láskou každý tvor.

Zdroj: lupomesky.cz/maj/
Připravila: Mária Ramsová

Svátek práce v zemích reálného socialismu

V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové 
průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli moci. Účast na oslavách 
prvního máje byla obvykle nepsaně povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých 
podřízených a žáků. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace (např. 
organizace Svazarmu či Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy.

Neodmyslitelnou součástí průvodů 
byly nejrůznější transparenty a 
mávátka. Navíc v českém prostředí 
nahrával propagaci této akce i ten fakt, 
že 5. květen a 9. květen (což jsou 
významné dny z konce 2. světové 
války) byly časově blízké. Užívalo se 
tehdy zcela běžně propagační sousloví 
„slavné májové dny“ a na mnoha 
letácích a plakátech bývaly uvedeny 
všechny tyto dny společně, tedy 1., 5. a 
9. květen.
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Svátek práce v České republice 

Rok 2006
V Praze na Letenské pláni se každoročně na 1. května konala tradiční oslava Svátku práce pořádaná a 
hojně navštěvovaná komunisty a jejich sympatizanty. V roce 2006 se zde poprvé v tuto dobu koná jiná 
akce. Aby zabránila setkání komunistů, místo si předem zamluvila Konfederace politických vězňů na akci 
s názvem První máj bez komunistů. Ovšem Konfederaci politických vězňů to nebylo nic platné, KSČM 
oslavila 1. máj u Křižíkovy fontány. Mezi další pořadatele prvomájových setkání patří Česká strana 
sociálně demokratická snažící se navazovat na někdejší svobodné socialistické hnutí. V roce 2006 vyšli do 
ulic i aktivisté Národního odporu, kteří se střetli s anarchistickou Antifašistickou akcí.

Rok 2009
V Praze se na Střeleckém ostrově sešlo více než 100 anarchistů a následně se vydali na pochod na 
Palackého náměstí. Na Žofíně se v počtu 500 osob sešla ČSSD, na Petříně v počtu 300 osob ODS. V Brně 
se sešlo kolem tisícovky příslušníků Dělnické strany.

8. květen - Den vítězství

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě na 8. května roku 
1945 připadá ukončení 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa. Pokud se podíváme do 
dějin tehdejšího Československa, tak 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí pražské 
povstání. O 3 dny později - 8. května byla podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z našeho 
území. Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou 
armádou, ale v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, 
neboť dnes již víme že část naší země osvobodili Američané.

Pražské povstání

Pražské povstání vypuklo 5. května 1945 v hlavním městě Praze. Česká národní rada vydala prohlášení o 
konci Protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. Nejdříve probíhaly demonstrace, které brzy přešly 
do otevřeného odporu.

Celonárodní povstání v protektorátu bylo připravováno východní i západní složkou českého 
protinacistického odboje již od počátku roku 1945. Jeho cílem mělo být zejména:
- vytvoření podmínek pro rychlé osvobození Čech a Moravy od německé nadvlády
- minimalizace dalších válečných škod
- zamezení zničení či vyloupení průmyslového potenciálu Československa.

Povstání vypuklo za stavu, kdy se na území Čech a Moravy nacházela miliónová Schörnerova armáda, 
která měla rozkaz udržet se v tomto prostoru co nejdéle. Praha se v jeho plánech měla stát nedobytnou 
vojenskou pevností. K. H. Frank vedl s protektorátní vládou rozhovory o nenásilném předání moci, 
přičemž se projevovaly i snahy prezidenta Háchy o vytvoření Českomoravské republiky a převzetí moci 
Richardem Bienertem. Souběžně s tím tu byly i totožné snahy ilegálních odbojových skupin i „České 
národní rady“ (ČNR), podle nichž měly na území Protektorátu vznikat revoluční Národní výbory. V Praze 
byl přípravou na převzetí moci pověřen Dr. František Krása.

Podnětem pro nepokoje v Praze se stalo oznámení vydané 4. 5. 1945 protektorátní vládou o zrušení 
nařízení týkající se dvojjazyčného úřadování, dvojjazyčných nápisů a zákazu vyvěšování 
československých vlajek. Byl vydán pokyn, aby se na úředních budovách vyvěsily vlajky a úřadovalo se 
jen v českém jazyce. Již téhož dne se na mnohých místech v Praze začaly odstraňovat nenáviděné 
německé nápisy, avšak 5. května vlna nadšení opanovala celou Prahu. Odstraňovaly se německé cedule, 
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vyvěšovaly se české vlajky, ve městě vládlo nadšení. Snaha ministerského předsedy kolaborantské 
protektorátní vlády R. Bienerta o vyhlášení Českomoravské republiky však ztroskotala, protože policejní 
jednotka, která měla převzít rozhlas do českých rukou, narazila na odpor německých vojáků. Došlo k boji, 
což mělo za následek volání rozhlasu o pomoc R. Bienert se později pokusil zprávu o převzetí moci 
vyhlásit v pražském rozhlase, avšak byl zatčen pražským Národním výborem, který ho předal ČNR. Před 
polednem hlásil městský pouliční rozhlas: „Českoslovenští občané: Hitlerovo Německo je rozdrceno. 
Třetí říše přestala existovat! Pryč s válkou! Všichni ihned zastavte práci! Nikdo nesuďte, nikdo nesmíte 
trestat, ať Čecha nebo Němce, na to jsou lidové soudy. Varujeme všechny Němce před jakýmkoliv 
zakročením. Česká policie, české četnictvo, vládní vojsko a jiné útvary uposlechnou bezpodmínečně 
pokynů Národních výborů. Kdo tak neučiní, je zbabělec a zrádce! Stojíme neochvějně za československou 
vládou!

V poledne primátor Alois Říha odevzdal vedení magistrátu do rukou zástupců Národního výboru Praha. 
ČNR zformulovala odpoledne vlastní prohlášení o konci protektorátu: „Lide český! ČNR jako 
představitelka revolučního hnutí českého lidu a jako zmocněnec vlády v Košicích, ujímá se dnešním 
dnem moci vládní a výkonné na území Čech, Moravy a Slezska. Pod údery hrdinných spojeneckých 
armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tzv. „protektorát Čechy a Morava“, který nám 
byl Němci vnucen a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými
úřady."

V té době se však již v Praze střílelo. Německá okupační správa ignorovala opatření protektorátních 
úřadů a němečtí vojáci začali střílet do lidí, kteří vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé 
nápisy či je shazovali ze zdí na zem.Vysílání pražského rozhlasu, které provolávalo převzetí moci do 
rukou českých úřadů, se změnilo ve výzvu k boji proti okupantům. Městský rozhlas převzal a vysílal i 
známé volání o pomoc československému rozhlasu: „Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené 
jednotky! Pomozte československému rozhlasu ve Schwerinově třídě, kde čeští lidé bojují o jeho 
záchranu! Vchod z Balbínovy ulice je úplně volný! Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky 
na pomoc československému rozhlasu!“ Reakce lidí byla spontánní, ozbrojení i neozbrojení lidé spěchali 
na pomoc. Kolem československého rozhlasu se mezitím rozhořely pouliční boje. V půl šesté podvečer 
vysílal městský rozhlas výzvu pro příslušníky německých ozbrojených sil v německém jazyce, aby složili 
zbraně a dále neprolévali krev. Někteří z nich výzvy uposlechli a složili zbraně, což se ovšem v žádném 
případě netýkalo příslušníků Waffen-SS, kteří o to zuřivěji útočili na povstalecká centra, kterými byly 
zejména Staroměstská radnice, Novoměstská radnice, Nová úřední budova a budova Československého 
rozhlasu.

Povstalci si byli vědomi toho, že proti případnému německému útoku zvenčí nemají moc šancí, takže v 
noci z 5. na 6. května vyrostlo v Praze asi dva tisíce barikád. Jejich obránci měli k dispozici většinou 
pouze pušky, lehké kulomety, granáty a pancéřové pěsti. Proto jim přišla vhod pomoc od Vlasovců, kteří 
byli vyzbrojeni i těžkou technikou a kteří se již v noci na 6. května zúčastnili bojů proti Němcům.

Jejich pomoc zabránila německé armádě rozdrtit povstání už v prvních dnech. První nápory německé 
armády na sebe nenechaly dlouho čekat, německé tanky se začaly probíjet do města. Povstalci bojovali i 
ve vnitřním městě s německou posádkou, přičemž nacisté se stále snažili zmocnit důležitých objektů.

6. května začala Prahu bombardovat i jednotlivá německá letadla, kobercové bombardování se však 
neuskutečnilo díky tomu, že většina německých strojů byla zaměstnána boji s Rudou armádou. Boje na 
barikádách zastavovaly postup nacistů, kteří začali na mnoha místech používat nelidský způsob jejich 
dobytí, když před svými tanky hnali proti nim české muže, ženy a děti, kteří se bojů neúčastnili. Nacisté 
též začali páchat teror a neuvěřitelné ukrutnosti ve čtvrtích, které obsadili. Na několika místech v Praze 
došlo k masakrům bezbranných civilistů - českých žen, dětí a starců. Do povstání se aktivně zapojili i 
příslušníci protektorátního vojska, kteří též přivezli povstalcům velký počet zbraní a munice. Dne 
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7. května se opět rozhořely prudké boje o Staroměstskou radnici, která byla napadena útokem čtyř 
lehkých a jednoho těžkého německého obrněného vozidla, přičemž nacisté stříleli zápalnou municí.
Městský rozhlas volal stále o pomoc, žádal zejména o muže vyzbrojené pancéřovými pěstmi. Pokračovaly 
ojedinělé nálety letadel, bojovalo se na barikádách, povstalcům se podařilo ukořistit i těžkou 
nepřátelskou techniku včetně obrněných vlaků. Pražané spoléhali též na pomoc americké armády, která 
6. května osvobodila Plzeň a chtěla pokračovat dále k hlavnímu městu, ale z politicko-vojenských důvodů 
musela zůstat stát na demarkační linii. Stalin nedal svolení k dalšímu postupu Američanů, takže i generál 
Eisenhower navzdory Pattonovým protestům odmítl dát povolení k akci a přenechal zásah zvaný Pražská 
ofenzíva na vzdálené Rudé armádě. Spojenci neposkytli povstalcům ani vzdušnou podporu, ačkoliv měli v 
té době nad Německem jasnou leteckou převahu a mohli eliminovat obrněné jednotky v okolí Prahy.

V noci ze 7. na 8. května 
se povstalci dále 
připravovali na další 
útoky. ČNR vedla s 
Vlasovci neúspěšná 
jednání, která vyvrcholila 
rozhodnutím generála 
Vlasova opustit Prahu. 
Povstalci tak přišli o 
výraznou pomoc, která 
naopak, ale v menší síle, 
přišla v podobě 
partyzánské jednotky. 

Pomník pražských barikádníků, Josef 
Malejovský (1984), předmostí mostu 
Barikádníků

Masový hrob 2 generálů a 187 
neznámých vojáků ROA na 
Olšanských hřbitovech v Praze

K útoku se připravovali i Němci, kteří již věděli, že v Remeši podepsal generál Alfred Jodl 
bezpodmínečnou kapitulaci,která měla nabýt účinnosti 8. května ve 23.01 SEČ Maršál Ferdinand 
Schörner již věděl, že v boji nemá smysl pokračovat a snažil se zachránit, co se dalo. Jediným možným 
řešením bylo, aby se co nejvíce vojáků dostalo do amerického zajetí. A k tomuto potřeboval volný 
průchod Prahou. V časných ranních hodinách 8. května začal mohutný útok na Prahu za použití tanků a 
pěchoty. Od rána hořela Staroměstská radnice, její novogotické křídlo muselo být po ukončení bojů 
strženo. Pokračovaly masakry českých civilistů. Ve městě se rozhořely prudké boje, při nichž obránci 
využívali s úspěchem ukořistěné pancéřové pěsti, jimiž zničili mnoho tanků a obrněných vozidel. Od 
dopoledních hodin probíhala jednání mezi ČNR a zástupci německé armády, jejímž výsledkem bylo, že v 
pozdních odpoledních hodinách byly zastaveny boje, jednotky Wehrmachtu podepsaly kapitulaci a byl 
jim umožněn volný odchod z Prahy. Prahu též na základě této dohody opustily správní, soudní, policejní 
a jiné okupační úřady, organizace a instituce i někteří němečtí civilisté. (Za tuto dohodu byl v roce 1949 
odsouzen v inscenovaném procesu na doživotí velitel pražského povstání generál Karel Kutlvašr.)
Příslušníci jednotek Waffen SS se však této dohodě nepodřídili a pod velením SS-Gruppenführera Carla 
von Pücklera, který byl velitelem jednotek Waffen-SS na území protektorátu, pokračovali v boji.
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9. května 1945 v časných ranních hodinách vjely do Prahy první sovětské tanky 1. ukrajinského frontu 
maršála Koněva. Začaly střety mezi jednotkami Rudé armády a poslední částí německých vojsk, které se 
nepodařilo z Prahy uniknout, z nichž velkou část tvořily části 2. SS-Panzer Division „Das Reich“ a 44. 
Waffen-SS Panzergrenadier Division Wallenstein. Během dne byla Praha čištěna od německých 
fanatických odstřelovačů, kteří se zabarikádovali ve vyšších patrech budov či ve střechách a stříleli 
sovětské vojáky i české civilisty v ulicích. Všechny tyto krutosti, které se v uplynulých dnech v Praze 
odehrály, vyvrcholily na některých místech stejně krutou odplatou na německých vojácích i civilistech. Po 
převzetí moci revolučními orgány za podpory sovětských vojáků tyto excesy částečně ustaly. Pražané 
vítali Rudou armádu, přičemž házení rozkvetlých šeříků na projíždějící sovětské tanky a bojovou 
techniku se stalo po dlouhá léta jedním ze symbolů osvobození. Praha se musela vzpamatovat ze svých 
ran, které utrpěla, musely být uhašeny požáry, strženy budovy hrozící zřícením, rozebrány barikády. Do 
těchto prací byli v duchu hesla kolektivní odpovědnosti za válku zapojeni i Němci, kteří v Praze zůstali. 
Kromě materiálních ztrát tu však byly i ztráty na životech a zranění. Ačkoliv se nikdy nepodařilo zcela 
přesně zjistit počet mrtvých, uvádí se, že při bojích a v důsledku bojů zahynulo přes 1500 Čechů, přes 
300 Vlasovců a kolem 1000 Němců. Dále se uvádí, že v bojích v Praze a v nejbližším okolí zahynulo 692 
vojáků Rudé armády, z toho 30 ve vnitřní Praze. Řada obětí byla pochována na Ďáblickém hřbitově.

Květnové povstání v Praze bylo v letech komunismu interpretováno dosti jednostranně, přičemž byla 
vyzdvihována činnost komunistů a přínos Rudé armády na osvobození Prahy. Po roce 1989 se naopak 
objevovaly zjednodušené pohledy na povstání, na význam účasti Vlasovců (bez jejich pomoci by bylo 
povstání hned na začátku poraženo. Vlasovci byli po válce vydáni Sovětskému svazu, následovaly popravy 
nebo smrt v Gulagu) či otázku neúčasti americké armády na osvobození Prahy či případně jiné pomoci. 
Pražské povstání ukázalo, že v českém národě existuje značný počet lidí, kteří jsou schopni a ochotni se 
ve jménu svobody obětovat a povstat proti nepříteli. V závěrečných bojích druhé světové války mělo spolu 
s celonárodním povstáním velký strategický význam, protože došlo k zhroucení týlu německé armádní 
skupiny Střed. Šlo mimojiné o největší bitvu 2. světové války svedenou Čechoslováky.

Zdroj: Wikipedie
Připravila: Mária Ramsová

Datum letošního Dne matek připadá na neděli 11. 5. 2014

Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém výročí smrti 
své matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté 
byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna 
Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil 
Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po 1. světové válce. V 
Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen 
do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem. Svátek 
matek (Den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být 
oceněním odvahy a oběti mateřství.

Zdroj: vira.cz/
Připravila: Mária Ramsová




