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Vážení a milí krajané, 
 
přinášíme Vám zářijové číslo Krajanských listů. Dozvíte se v něm o novinkách na Velvyslanectví ČR 
v Pretorii. Ve výběru zpráv se dočtete zejména aktuality z české ekonomiky. V části týkající se českých 
osobností a vynálezů se dočtete o patentce a v souvislosti se státním svátkem 28.9. o sv. Václavovi. 
V nové rubrice Hrady a zámky je popsána historie hradu Bezděz. Dočtete se rovněž zajímavosti mimo 
jiné o trendech Čechů při trávení dovolené, o rekonstrukci bojů o Moravskou bránu v roce 1945 
a vrátíme se rovněž k rekordně teplému počasí v červenci letošního roku. V rubrice zdraví zavítáme do 
Lázní Bělohrad a přečtete si o vitamínu A. 
 
Přejeme Vám příjemné září! 
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SLOVO VELVYSLANKYNĚ B. FAJKUSOVÉ NA ROZLOUČENOU 

Vážení a milí krajané,  

zdá se to jako včera, když jsem 19. září 2011 přiletěla do JAR, abych se ujala funkce velvyslankyně ČR 
v Pretorii. Od té chvíle uplynuly téměř čtyři roky a moje působení se chýlí ke konci. Téměř na den 
přesně, 18. září 2015, se vracím zpět do ČR.  

Na své působení v JAR budu velice ráda vzpomínat, byla to pro mě nová a zajímavá pracovní 
zkušenost. S podporou celého týmu velvyslanectví se myslím podařilo rozšířit a prohloubit vztahy 
nejen mezi ČR a JAR, ale i dalšími zeměmi, pro něž je velvyslanectví akreditováno, zvýšit povědomí o 
ČR v JAR, a to i mezi netradičními partnery a skupinami, a naopak, informovanost o JAR především 
mezi českými podnikateli. Díky nim bylo naše velvyslanectví v červnu t.r. zařazeno mezi nejlepší české 
ambasády z pohledu podpory podnikatelům.  

S řadou z Vás jsem měla možnost setkat se osobně či jsme spolu úžeji spolupracovali, na 
profesionálním základě, při pořádání kulturních akcí, kurzů češtiny či vydávání Krajanských listů či 
jen tak, přátelsky. Kontakty to byly vždy velmi osvěžující. 

Samotné Krajanské listy prošly za čtyři roky několika proměnami. Obměnila se redakční rada, začali 
jsme preferovat elektronickou verzi a umožnili registraci k odběru novinek přímo na webové stránce 
velvyslanectví, kterou průběžně aktualizujeme a doplňujeme. Zřídili jsme také facebookový profil 
velvyslanectví a řada z Vás je mezi našimi příznivci, čehož si velmi vážíme. Nezapomínáme ani na ty, 
kdo nemají možnost využívat elektronická média; Krajanské listy v takovém případě posíláme poštou.  

Ráda bych v této souvislosti také připomněla možnost registrace krajanů, která Vám umožní získat 
pozvánky na neveřejné akce pořádané velvyslanectvím. Postup je uveden na našem webu, v části 
Kultura, školství, krajané – Krajané.  

Dovolte mi, abych Vám na závěr svého pobytu v JAR poděkovala za Vaši podporu a přátelské vztahy a 
popřála Vám hodně zdraví a osobní pohody. 

S pozdravem  

Blanka Fajkusová 
velvyslankyně ČR v Pretorii 
 

INFORMACE Z 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) 

STŘÍDÁNÍ NA OBCHODNĚ-EKONOMICKÉM ÚSEKU 

V tomto měsíci dochází na Velvyslanectví ČR v Pretorii opět k několika personálním změnám. Mimo 
výše uvedenou změnu na postu velvyslance došlo k personální změně na obchodně-ekonomickém 
úseku. Dne 27. srpna 2015 nastoupil do této funkce Mgr. Luboš Veselý, který vystřídal Ing. Ivanu 
Klímovou.  

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ZÁŘÍ 2015 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 24. září 2015 (pouze odpoledne) a 25. září 
2015 (od rána). 
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Úřední hodiny jsou 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 (e-mailem 
consulate_pretoria@mzv.cz nebo na telefonním čísle 012 4312380). Ve Visegrádském domě nelze 
podat žádost o vízum. 
 

POZVÁNKY/INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 

S ING. BÁRTOU PO STOPÁCH DR. EMILA HOLUBA 

Drazí krajané a příznivci,    
 
v tomto roce oslavíme dvojnásobné výročí (140 a 130 let) od etnografických cest vykonaných Dr. 
Emilem Holubem po Jižní Africe, Botswaně a Zambii.  
 
Ing. Bárta doufá, že stejně tak jako před deseti lety, se najde skupina krajanů a příznivců, kteří by se 
účastnili krajanské výpravy mezi městem Colesburg a Kimberley, zatím plánované mezi 15. a 19. 
říjnem tohoto roku. Krajané, kteří se věnují cyklistice a jsou odvážní absolvovat zhruba 300 km 
v sedle (denně 100 km podle počasí a nálady), budou tvořit hlavní skupinu podporovanou dalšími 
krajany, kteří si zařídí „lift“ s doprovodnými vozidly a nebo s užitím svého vozidla. 
 
Předběžný plán pro cyklisty: 
 
Čtvrtek večer (15/10/2015) příjezd do Colesbergu. 
 
Pátek ráno (16/10/2015) v 8 hod. sraz cyklistů na vlakovém nádraží v Colesbergu s plánovaným 
startem v 9 hod. z Colesbergu do Petrusvile via Vanderkloof Dam podle R369, zhruba 100 km. Noc v 
Petrusville. 
 
Sobota (17/10/2015) ráno v 8 hod. start z Petrusville přes Oranii (krátká prohlídka této vesnice) do 
Hopetownu podle R369, opět zhruba 100 km. Noc v Hopetownu nebo blízkém okolí. 
 
Neděle (18/10/2015) ráno v 8 hod. start z Hopetownu do Kimberley podle N12,  zhruba 125 km. Cíl u 
Big Hole v Kimberley. Večer a noc v Kimberley. 
 
Pondělí (19/10/2015) ráno odjezd z Kimberley zpět do Colesbergu, Pretorie, Johannesburku nebo do 
míst odkud cyklisté pocházejí.  
 
Krajané a příznivci jsou vítáni obdržet další informace od Ing Bárty, tel: 011 464 5248 nebo mobil 073 
177 6045. E-mail: bartab@iafrica.com.    
 

 
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 
 
Hledá se 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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Hledá se 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 . 
 
Hledá se Milosz Setenky, který odešel z Československa v sedmdesátých letech do Jižní Afriky. Jeho 
dcera Yitka má poslední informaci o něm, že žil v okolí Hilbrow. V případě, že o uvedeném máte 
informace, dejte prosím vědět Yitce, email: othiliamakhubela@yahoo.com. 

 

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 

DO CIZINY SI NECHÁVÁ POSÍLAT PENZI 86 TISÍC ČESKÝCH DŮCHODCŮ 

Počet důchodců, kterým Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) zasílá důchody 
do zahraničí, stále stoupá. Ke konci června 
jich bylo 86 122. Nejvíce důchodů míří na 

Prvních deset zemí podle počtu příjemců 
důchodu z ČR v zahraničí 
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Slovensko a do Německa, nechybí ale ani řada 
velmi exotických zemí. ČSSZ o tom 
informovala v tiskové zprávě. 
 
Tradičně nejvíce důchodů mířilo na 
Slovensko, kde k uvedenému datu ČSSZ 
evidovala 28 087 důchodců s nárokem na 
český důchod. Druhý nejvyšší počet příjemců 
českého důchodu, a to 18 382, byl ve Spolkové 
republice Německo. Třetí místo co do počtu 
důchodců s „českou penzí“ patřilo Polsku. 
 
„Kromě Antarktidy vyplácí ČSSZ důchody do 
všech kontinentů světa včetně tak exotických 
států, jako jsou například Seychely, 
Madagaskar, Portoriko nebo Fidži,“ uvedla 
mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. U těchto zemí 
jde obvykle o jednotlivce. Z přehledu vyplývá, 
že jeden Čech pobírá důchod i například ve 
válkou zmítané Sýrii, další v mimořádně 
chudé africké zemi Etiopii. Lidem trvale 
žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď 
na účet u peněžního ústavu v cizině, nebo 
šekem na adresu v zahraničí, či na účet banky 
v České republice. Celkově převažují výplaty 
do ciziny na účet. Způsob si však lidé volí 
sami, není-li určeno jinak. Výjimkou je 
výplata důchodu na Slovensko, kam je možné 
penzi vyplácet pouze bezhotovostně, tedy na 
bankovní účet. 

Pořadí Stát  
Počet 
důchodců 

1. Slovenská republika 28 087 

2. Spolková republika 
Německo 

18 382 

3. Polsko 14 303 

4. Kanada 3 662 

5. Švýcarsko 3 226 

6. Spojené státy americké 
(USA) 

2 863 

7. Rakousko 2 730 

8. Austrálie 2 227 

9. Bulharsko 2 059 

10. Řecko 1 879 

k 30. 6. 2015, zdroj: ČSSZ  

 

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li to upraveno jinak, je 
pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. To musí být vlastnoručně podepsané důchodcem a 
podpis úředně ověřený, například zastupitelským úřadem. 
 
Příjemce důchodu s výplatou na účet (v cizině nebo v Česku) předkládá ČSSZ potvrzení z vlastního 
podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Což může být čtvrtletně, pololetně nebo v jiném 
intervalu. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly výplaty důchodu. Důchod se 
vyplácí vždy zpětně, do konce měsíce, v němž bylo „potvrzení o žití“ doručeno ČSSZ. 
 
„V praxi to znamená, že důchod je vyplácen tolikrát, kolikrát ročně klient potvrzení zašle. Například 
pokud tak klient učiní dvakrát ročně, bude výplata důchodu za zpětné období provedena rovněž 
dvakrát ročně,“ dodala mluvčí. 
 
Pro Slovensko platí i v tomto ohledu jiné pravidlo. Důchody jsou na účty klientů vypláceny měsíčně a 
oni musí potvrzení předkládat čtyřikrát ročně. 

Zdroj: Novinky cz 

 

ČESKÁ EKONOMIKA NA VRCHOLU, ROSTE NEJRYCHLEJI V EVROPĚ 

Odhad mezičtvrtletního růstu dokonce statistici proti předběžným údajům zvýšili z 0,9 na 1,0 %. 
Meziroční růst ekonomiky je největší od čtvrtého čtvrtletí roku 2007. 
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HDP roste podle analytiků v Česku vedle Irska (na potvrzené odhady růstu čeká) nejvýrazněji ze všech 
evropských zemí. Odráží tak příznivé trendy v ekonomice. 
 
Z evropských zemí překonaly tříprocentní hranici růstu HDP ve druhém čtvrtletí Polsko, Slovensko a 
Španělsko. „Mezi zeměmi OECD pak ČR vykazuje třetí nejlepší výsledek, po rozvíjejících se 
ekonomikách Číny a Indonésie,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda z finanční skupiny Roklen. 
 
Hospodářský růst byl podle statistiků rovnoměrně rozprostřen mezi odvětví tuzemské ekonomiky. 
Zpracovatelský průmysl vzrostl meziročně o sedm procent a růst stavebnictví dosáhl tempa 3,1 %. 
Výraznějším tempem rostla i všechna odvětví služeb. Obchod, doprava a ubytování zaznamenaly 
oproti loňsku růst o 2,8 %. 
 
„Firmy i lidé utrácejí a investují”  
 
Ministerstvo financí v červenci vylepšilo odhad letošního růstu na 3,9 %. Další ekonomové jsou ale 
ještě optimističtější. Například analytici Komerční banky v analýze z tohoto týdne předpovídají pro 
rok 2015 růst o 4,5 % a pro rok 2016 o 2,7 %. 
 
„Už předběžný výsledek naznačil, že odhady HDP ČR pro letošní rok jsou zřejmě stále příliš 
pesimistické. Dnes zveřejněná struktura toto potvrzuje. Je velmi pravděpodobné, že letošní růst HDP 
se bude pohybovat nad 4 %,” myslí si také ekonom Raiffeisen Bank Michal Brožka. 
 
„Lidé i firmy věří v růst, utrácejí a investují. Naše průzkumy mezi vedoucími představiteli 
nejvýznamnějších českých firem ukazují, že většina z nich věří v růst tržeb za letošní rok a optimističtí 
jsou i ve střednědobém horizontu,“ řekl Jiří Moser z auditorské a poradenské firmy PwC. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

ČEŠI JSOU NA ŠPICI BEZKONTAKTNÍCH PLATEB V EVROPĚ 

 

Zájem o bezkontaktní placení trhá rekordy. Z 
aktuálních údajů společnosti Visa Europe 
vyplývá, že Češi jsou dokonce první v Evropě 
podle podílu bezkontaktních útrat u 
obchodníků. Zaplatit bez zadání PINu pouhým 
přiložením karty k terminálu navíc mohou od 
července i klienti UniCredit Bank. 
 
Bezkontaktní placení je mezi klienty oblíbené 
především kvůli rychlosti a jednoduchosti 
použití. Kartu stačí přiložit k terminálu a 
počkat na charakteristické pípnutí. Navíc pro 
platbu do 500 korun nemusíte zadávat 
bezpečnostní kód (PIN), v průměru pak celá 
transakce trvá pět vteřin. 

 
U plateb vyšších částek je postup shodný, terminál vás však požádá o vyťukání PINu. 
 
To, že si Češi tento způsob placení oblíbili, dokazují i data Sdružení pro bankovní karty (SBK). V 
Česku je v současnosti vydáno 7,4 miliónu bezkontaktních karet (47% meziroční nárůst), které lze 
využít pro bezkontaktní platby v téměř 60 tisících obchodních místech (12% meziroční nárůst). 
 
Ve 2. čtvrtletí 2015 Češi uskutečnili více než 96 miliónů bezkontaktních transakcí (109% meziroční 
nárůst) v objemu téměř 52 miliard korun (113%í meziroční nárůst). 
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„Během 2. čtvrtletí 2015 bylo provedeno téměř 70 % všech transakcí s využitím bezkontaktní 
technologie/NFC. Česká republika se tak v tomto ohledu řadí k nejvyspělejším evropským zemím,” 
uvedl výkonný ředitel SBK Roman Kotlán. 
 
Jeho slova potvrzují i údaje společnosti Visa Europe, podle nichž Česká republika okupuje nejvyšší 
příčky všech tabulek týkajících se bezkontaktního placení. 

Zdroj: Novinky.cz 

 

MINIMÁLNÍ MZDA SE ZVÝŠÍ O 700 KORUN NA 9900 

Minimální mzda od ledna příštího roku vzroste o 700 korun. Návrh z pera ministryně práce a 
sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) ve čtvrtek posvětila vláda. Nejnižší možný výdělek bude 
tedy 9900 korun. 
 
Minimální mzda se naposledy zvyšovala v lednu loňského roku, taktéž o sedm set korun. Předtím se o 
pět set korun zvyšovala v srpnu 2013. Od ledna 2007 do srpna 2013 se držela na hranici osmi tisíc 
korun. Zvednout by se měl i minimální výdělek pro postižené, a to o 1300 korun na 9300 korun. 
 
Nejnižší plat, momentálně tedy 9200 korun měsíčně, pobírá v České republice zhruba 100 tisíc lidí. 
Ze všech sousedních zemí má ČR nejnižší minimální mzdu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i 
ministr financí Andrej Babiš (ANO) už dřív prohlásili, že její nárůst podporují. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

ČESKÉ OSOBNOSTI A VYNÁLEZY 

PATENTKA  

Patentka – neboli stiskací knoflík – je spojen se dvěma jmény.  
 
Prvním byl velký český podnikatel baťovského formátu a nefalšovaný světový král knoflíků Jindřich 
Waldes a druhým zručný mechanik Hynek Puc, bez kterého by nevznikl automatický stroj na výrobu 
patentek. Tito dva pánové založili společně v roce 1902 firmu Waldes a spol. Následně již v roce 1903 
konstruktér Puc uvedl do chodu převratný vynález – zakladačku, která nahradila deset dělnic při 
výrobě stiskacího knoflíku. Výroba se rychle rozrůstala a v roce 1907 postavili novou továrnu ve 
Vršovicích, která zaměstnávala 300 dělníků a záhy se stala největší v Rakousko-Uhersku. 
 
Nejznámější a nejprodávanější patentka se prodávala pod jménem Koh-i-noor. Známé logo firmy – 
„Miss KIN“ – vzniklo prý na lodi plující roku 1912 do Ameriky, kdy si Waldesova společnice Elisabeth 
Coyensová žertem vložila do oka patentku a malíř František Kupka ji zvěčnil na plátno. Grafik Vojtěch 
Preissig pohotově vytvořil firemní logo. 
 
Ve třicátých letech dvacátého století vyráběly Waldesovy firmy polovinu veškeré světové produkce 
kovových spínadel. 
 
Waldes byl vlastenecky založen, ovšem jeho židovský původ ho za okupace začal ohrožovat na životě. 
Prozíravě již dříve poslal svou rodinu za moře, avšak sám zůstal. Zapojil se do ilegálního odboje, ale 
nakonec byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře. 
 
Poněvadž peníze nesmrděly ani okupantům, podařilo se mu za 8 miliónů korun vykoupit svou 
svobodu, ale během plavby do USA zemřel na následky pobytu v koncentračním táboře. Po válce byla 
firma na základě Benešových dekretů znárodněna a dodnes se vedou spory o vlastnictví. Není totiž 
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jasné, jestli je možné továrnu, o kterou Waldese připravili nacisti, a pak byla z nacistických rukou 
znárodněna, restituovat zpět Waldesovým potomkům.  
 
Společnost v současné době dobře prosperuje a stále úspěšně vyrábí široký sortiment galanterního 
zboží. 

    Zdroj: Vlast.cz 

 

28. ZÁŘÍ – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – SV. VÁCLAV 

Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti připomíná 28. září smrt 
svatého Václava, jednoho z prvních Přemyslovců. Kníže Václav, který žil na počátku 10. století, se 
zasadil o christianizaci raného českého státu, a přestože vládl relativně krátce, obestřela jej po 
mučednické smrti aura ochránce a patrona země. 
 

Nejznámější socha sv. Václava se nachází v Praze pod Muzeem na 
Václavském náměstí. FOTO: Profimedia.cz 

Svatý Václav, detail obrazu Karla Škréty, který zakoupil pro Národní 
galerii český stát. FOTO: Archiv Právo 

 
Život jedné z nejvýznamnějších postav dějin českého státu je pro nedostatek informací zastřen hned 
několika spornými fakty. Protože hlavní zdroj poznatků o Václavově životě představují dobové 
legendy, v mnohých ohledech se různí pohled historiků na některé události. 
 
Jejich nejednotnost se v roce 2000 přenesla i na politickou půdu, když se rozhodovalo, zda prohlásit 
28. září za Den české svátosti. Jedním z nejhlasitějších odpůrců tohoto návrhu byl tehdejší premiér 
Miloš Zeman, jenž středověkému světci přiřkl nálepku servilního kolaboranta. Některým politikům 
zase vadilo, že jde o církevní svátek, nebo to, že datum odkazuje na tragickou událost. 
 
Připomínali i fakt, že Václavovu památku zneužila protektorátní vláda kolaborující s nacistickou 
okupační mocí. Komunisté naopak poukazovali na Václavovu slabost, protože platil „výpalné“ 
německému panovníkovi. 
 
Většina veřejnosti se přesto shoduje na tom, že kníže Václav je významnou a zásadní postavou české 
národní hrdosti. Pravdou je, že panovník, který v čele Českého knížectví působil relativně krátkou 
dobu, sehrál daleko větší roli po své smrti než za svého života. 
 
Václav byl nejstarším synem knížete Vratislava a Drahomíry, jimž se narodil na počátku 10. století, 
nejčastěji se udává rok 907. Zásadní roli ve výchově budoucího knížete údajně sehrála jeho babička 
Ludmila, žena prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje. Vštěpovala svému 
vnukovi křesťanské hodnoty a naučila jej číst a psát. Později se Václav zdokonaloval na hradišti Budeč 
a údajně byl velmi vzdělaný. 
 
Když v roce 921 zemřel kníže Vratislav, Václav se stal jeho nástupcem. Kvůli nízkému věku se však 
místo něj o vládu dělily Drahomíra s Ludmilou, která se později vlády vzdala. Václav se do čela 
knížectví postavil někdy mezi roky 922 a 925. 
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Podle historiků byl vzorem křesťanského panovníka a silně přispěl k rozšíření víry v zemi. Zakládal 
kostely, podporoval duchovní a povolal do země kněží z cizích zemí. Údajně proti své vůli byl nucen 
sdílet lože s ženou, což vedlo k početí syna Zbraslava, který ale zemřel v útlém věku. Podle dobových 
svědectví byl Václav osvětový, morální a zásadový vládce, který navzdory své mírumilovné povaze 
dokázal být i rázný a nekompromisní, bylo-li to třeba. 
 

Kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě 
FOTO: fotobanka Profimedia 

Malba na Karlštejně znázorňující svatého Václava 
FOTO: fotobanka Profimedia 

 
Václavově vládnutí byla často vyčítána jeho vazba na saského vévodu a východofranckého krále 
Jindřicha Ptáčníka. Poté, co bavorská a saská vojska pod jeho velením vtrhla do Čech, se Václav 
podrobil a podepsal mírovou smlouvu, z níž vyplývala povinnost platit roční poplatky za neútočení. 
Na druhou stranu Václavovi „spojenectví“ s Jindřichem Ptáčníkem umožnilo například převoz 
ostatků svatého Víta, pro něž kníže nechal vystavět rotundu na Pražském hradě. Ta se pak během 
staletí rozrostla v chrám sv. Víta, neodmyslitelný symbol české metropole. 
 
Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi údajně v pondělí 28. září, které připadá na roky 929 nebo 935. 
Ačkoli se historici a kronikáři po staletí přikláněli spíše k první variantě, pozdější objevy dávají za 
pravdu převážně verzi s rokem 935. 
 
Názory dobových kronikářů na podrobnosti samotného incidentu se rozcházejí. Shoda panuje v 
příjezdu Václava do Staré Boleslavi, jeho účasti na bohaté hostině a následném přenocování v sídle 
jeho bratra Boleslava. Není však jisté, co se seběhlo, když se druhý den vypravil na ranní bohoslužbu. 
Boleslav se se svou družinou vydal za osamoceným Václavem a jako první na něj měl zaútočit mečem. 
Podle některých dobových zápisů pak kníže svého bratra přemohl, ale byl skolen členy Boleslavovy 
družiny. 
 
Odborníci nicméně naznačují, že mnohá fakta, a to nejen o panovníkově skonu, mohla být záměrně 
přikrášlena ve snaze podpořit Václavovu auru. Historici přikládají vraždu mocenským sporům mezi 
bratry, které vyplynuly z odlišných názorů na Václavovu politiku, zejména vůči Jindřichu Ptáčníkovi. 
Dalším možným důvodem je panovníkovo přílišné lpění na christianizaci země. 
 

Svatovítská katedrála na Pražském hradě 
FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky 

Vyobrazení svatého Václava na dvacetikoruně. 
FOTO: fotobanka Profimedia 
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Václavovy ostatky byly po třech letech převezeny a uloženy v rotundě sv. Víta, což se v těch dobách 
rovnalo dnešní kanonizaci. 
 
Kult příkladného panovníka svatého Václava, který drží dohled nad českým státem, se začal šířit po 
celé zemi a v následujících staletích i do okolí. Velkou měrou k tomu přispěl i Karel IV. svým dílem 
Nová historie o sv. Václavu, mučedníku a českém vévodovi. 
 
Svatováclavský kult posloužil během národního obrození jako symbol české státnosti a národního 
uvědomění. Později však tuto tradici zneužili nacisté za druhé republiky a za protektorátu. 
 
Dnes zdobí vyobrazení svatého Václava mimo jiné dvacetikorunovou minci. Sochy českého patrona se 
nacházejí na Václavském náměstí nebo uvnitř Svatovítského chrámu a na Karlštejně. Na jeho počest 
se 28. září koná ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. 
 

Zdroj: http://tema.novinky.cz/ 
Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 

 

HRADY A ZÁMKY 

BEZDĚZ 

 

 
Příkaz k založení hradu, ovládajícího krajinu kolem dnešního Máchova jezera, vydal roku 1264 král 
Přemysl Otakar II. Čeští panovníci si tento hrad ponechávali ve své moci až do roku 1420. Hrad 
odprodal poslednímu zástavnímu držiteli císař Rudolf II. roku 1588. 
 
O významu Bezdězu vypovídá i to, že ještě v průběhu třicetileté války nechal vojevůdce Albrecht z 
Valdštejna stavět před hradem barokní bašty. Od roku 1633 hradní budovy sloužily jako klášter, po 
jeho zrušení roku 1785 byl Bezděz opuštěn. Již od poloviny 19. století dochází na Bezdězu k 
významným restaurátorským pracím, díky kterým hrad přečkal do současnosti jako skvělá ukázka 
raně gotické architektury. 
 
Text zakládací listiny hradu: 
 
„Otakar z Boží milosti král Český, vejvoda rakouský a štýrské země, markrabě moravské. Všem na 
věčné časy čest, slávu a mocnost našeho království, které záleží nejvíce v množství a bohatství věrných 
poddaných, jak královská vznešenost naše mnohovážnost vyhledává, rozmnožiti můžeme. Proto 
známo činíme že z lesu našeho na Bezdězi a na vodě Doks ležícího i s Dvorem Hůrka řečeným, sto 
lánů šacovaných a ne více, spolu i s lukami, pastvemi, polmi a jinšími věcmi přináležejícími, pronajali 
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jsme Kunrátovi a Hertvíkovi z Kravař na založení města v lese předřečeném, v kterémžto městě oni a 
jejich dědicové pořádní budou držeti právo soudu věčně a spolu tržiti peníz z téhož města, začež 
budou míti dva lány již zdělané a dva lány ještě nezdělané, spolu i s mlýnem podle výše jmenované 
vody, který se má stavěti beze vší činže, svobodně a pokojně. Opět poručujeme nadřečenému soudci a 
jeho dědicům a všem obyvatelům toho města práva měst Pražských a svobody, které mají města a 
městečka království našeho. Budou též povinováni sedláci, kteří k témuž městu patří, od svátků svaté 
Walburgy ročně nám platit z každého zdělaného lánu hřivnu stříbra Pražské váhy, jedno plece 
vepřové, tři kuřata, jednu míru, obecně korec zvanou, pšenice, jednu míru žita a jednu míru ovsa. 
Opět nadřečený Kunrat a Hertvík zavázali se, že chtějí na poděkování té milosti před vánočními 
svátky téhož roku sto hřiven stříbra ze svého vlastního zapraviti. 
 
Svědkové toho byli: Jindřich, syn Chastolaje, Jindřich, syn Zmýlova a Haceluk Čeněk, bratr Zmýlova, 
Jan, jakožto již správce dvoru a hradu Bezděze, a jiných více. 
 
Datum u Pejčky na řece Váhu roku 1264 dne 22. října roku třetího království našeho.! 
 

Zdroj: zamky-hrady.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ZAJÍMAVOSTI 

JAK ČEŠI TRÁVÍ DOVOLENOU  

O způsobu trávení dovolené má každý z nás vlastní představu. Pro jedny je ideálem program all 
inclusive, kdy člověk nemusí vytáhnout paty z hotelového prostředí. Jiní odpočívají v pohybu. 
Nejšťastnější jsou, když mohou lézt po kopcích, putovat mezi hrady a zámky nebo se prodírat džunglí 
na sloním hřbetě. 
 
Programy all inclusive si Češi v posledních letech opravdu oblíbili. Ještě před 10 lety tvořily pouze pět 
procent prodeje všech zájezdů. Dnes je to u naší cestovní kanceláře přibližně 90 %,“ říká obchodní 
ředitelka CK Blue Style Lenka Berberi. Souvisí s tím i skutečnost, že zhruba třetina dotázaných 
zákazníků zmíněné cestovky připustila, že o dovolené přibere na váze. 
 
Čím, kromě jídla, se na dovolené ještě zabýváme? Jednoznačně nejčastější je opalování, které je 
oblíbené u 75 % Čechů. Není překvapením, že slunění je na dovolené nejpreferovanější činností u 
třetiny žen, zatímco jen u pětiny mužů. 
 
Většina českých turistů také vyráží na výlety do přírody (70 procent) a za poznáváním památek 
(65 %). Více než polovina Čechů na dovolené také sportuje, pro každého desátého je to hlavní náplní 
dovolené.  
 
Roste i obliba dalších aktivit. Zatímco vloni se nakupování věnovala čtvrtina českých turistů, letos to 
je více než třetina. Téměř o 50 % vzrostla také obliba surfování, nikoliv však na vlnách, ale na 
internetu. 
 
Skokanem roku jsou adrenalinové sporty. Ještě v loňské sezóně je vyhledávalo na letní dovolené 
pouze 5 % Čechů. Letos je to téměř trojnásobek. 
 
„Je to dáno jak aktivnějším životním stylem posledních let, tak i rozšiřující se nabídkou služeb tohoto 
druhu v destinacích. Kromě toho roste také obliba animačních programů pro děti i dospělé,“ doplňuje 
Berberi, která průzkum mezi svými zákazníky provedla. 
 

Zdroj: Novinky cz 
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LETOŠNÍ ČERVENEC BYL NEJTEPLEJŠÍ OD ROKU 1880 

Letošní červenec byl nejteplejším měsícem planety od roku 1880, kdy se s globálními měřeními 
začalo. Průměrná teplota byla v červenci 16,61 stupně Celsia, což je téměř jeden stupeň nad 
průměrnou červencovou teplotou ve 20. století. 
 
V každoměsíční klimatické zprávě to na svém webu uvedl americký Národní úřad pro ovzduší a 
oceány (NOAA). Dosud držel rekord červenec z roku 1998, ten byl letos o 0,08 stupně Celsia 
překonán. 
 
Červenec je obecně nejteplejším měsícem roku. Při vyhodnocování letošního července vědci po 
započtení průměrných teplot nad pevninou a oceány zjistili, že podle naměřených dat od ledna 1880 
nikdy poté nebylo tepleji. Ze statistik rovněž vyplývá, že každé století se červencová teplota zvýší o 
0,65 stupně Celsia. 
 
Zpráva NOAA rovněž uvádí, že například červenec v Rakousku byl nejteplejší od roku 1767, kdy se v 
alpské zemi s měřeními započalo. Rekordní vedra byla zaznamenána podle dokumentu také v 
Nizozemsku či Británii, naopak v Norsku bylo chladněji, než je průměrná teplota. Chladný počátek 
července prožilo také Švédsko. 
 
Podle měření pražského Klementina, která se provádějí od roku 1775, se letošní červenec se s 
průměrnou teplotou 23,5 °C zařadil na čtvrté místo historických tabulek. Zatím nejteplejší červenec 
byl v Klementinu v roce 2006 s průměrnou měsíční teplotou 25 stupňů, následuje červenec 1994 
(24,3 °C). Na třetím místě zůstal rok 1834 s průměrnou teplotou 24 stupňů. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

ŽEBŘÍČEK 10 NEJLEPŠÍCH ZÁMECKÝCH HOTELŮ SVĚTA ZVE I NA 
VYSOČINU 

Český luxusní pětihvězdičkový 
hotel Chateau Herálec na 
Vysočině se dostal do desítky 
nejlepších světových zámeckých 
hotelů. V žebříčku, který sestavil 
největší cestovatelský portál 
TripAdvisor, obsadil zámecký 
hotel ze 13. století na základě 
hodnocení hostů osmé místo. Ve 
čtvrtek o tom informovala 
agentura RTTNews. 
 
Nejlepším zámeckým hotelem 
na světě se stal Fonab Castle 
Hotel na březích skotského 
jezera Loch Faskally. Na druhém 
místě skončil Burghotel Auf 
Schönburg v Německu a třetí je 
italský hotel Castello di Sinioof z 
roku 1142. 

 

 
Na dalších dvou místech skončily rovněž italské hotely Castello di Petroria a Castello di Monternone. 
Šestou pozici zaplnil anglický hotel Rowton Castle starý 800 let. 
 
Šťastnou sedmičku obsadil velmi romantický Castle in Clarens v Jihoafrické republice. Hned za ním 
se umístil zámecký hotel na Vysočině Chateau Herálec s anglickým parkem a českými památkami na 
seznamu UNESCO na dosah. 
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Poslední dvě místa zabraly irské hotely Ashford Castle, s více než 80 pokoji, a Castle Durrow, u něhož 
si hosté chválí výbornou kuchyni a příjemný personál. 
 
Ankety portálu TripAdvisor patří mezi nejsledovanější v oblasti cestovního ruchu. Portál měsíčně 
navštíví téměř 30 miliónů uživatelů, což je největší internetová cestovatelská komunita. 
 
Turisté při svém putování hodnotí například kulturní a přírodní památky, kvalitu ubytování a dalších 
služeb, ceny nebo chování místních obyvatel. Česká verze portálu funguje od loňského roku. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
 

BOJ O MORAVSKOU BRÁNU SLEDOVALY V KRÁLÍKÁCH TISÍCE LIDÍ 

 
Kolem 20 000 lidí si nenechalo ujít rekonstrukci bojů o Moravskou bránu při osvobozování 
Československa v roce 1945. Na akci Cihelna mohli vidět historickou i současnou vojenskou techniku i 
bojové ukázky. Při bojových ukázkách mezi bunkry předválečného československého opevnění se 
představilo rekordních 330 účinkujících v uniformách Rudé armády, wehrmachtu a také maďarské a 
rumunské armády. 
 
Na ruské straně bojovaly tři tanky T34, na opačné například německé samohybné dělo StuG III. 
Německá armáda rovněž nasadila do bojů lehký tank české výroby Lt 33. Ve vzduchu byly repliky 
letounů Jak 3, FW 190 a německého pozorovacího letadla Storch. Divákům se představila i současná 
výzbroj českých ozbrojených složek, například stíhačka Jas-39 Gripen, tank T72, obrněnec Pandur, 
vozidlo Dingo či vrtulníky Mi-24 a Mi-171. 
 
„V akci s imitovanými výbuchy byl i odminovací stroj Božena, který používali pyrotechnici v 
muničním skladu ve Vrběticích,“ uvedl Bartoš. Ukázky výcviku a zásahů předvedli hasiči, zdravotničtí 
záchranáři a celníci. Příští ročník Cihelny by se měl podle pořadatele Pavla Bartoše týkat událostí 
podzimu 1938, tedy mobilizace české armády a následného odstoupení pohraničí po mnichovském 
diktátu.  
 
Pořadateli Cihelny jsou město Králíky a provozovatel králického vojenského muzea společnost 
Armyfort. 

 
Zdroj: Novinky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ZDRAVÍ 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ: LÁZNĚ BĚLOHRAD 

Město Lázně Bělohrad leží v široké kotlině říčky Javorky obklopené zalesněnými vrchy Kamennou 
hůrou, Zvičinou, Hořickým Chlumem. Jedinečnou ukázkou nejrozmanitější vegetace je nádherný 
park Bažantnice, jehož rašelinná jezírka dala vznik areálu místních Lázní Bělohrad. 
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O skutečné založení lázní se 
zasloužila roku 1885 pruská 
hraběnka Anna z Asseburgu, 
která zde provedla první 
úspěšné pokusy s léčivostí 
místní rašeliny. Slatinná léčba, 
čistý horský vzduch a klidná 
atmosféra, to vše je zde pro 
úspěšné a blahodárné léčení 
pacientů s různými neduhy. 

Přírodní léčivé zdroje 
Sirnoželezitá slatinná rašelina 
z lokálního zdroje, minerální 
voda – železitá kyselka. 
 
Léčebné indikace 
Dospělí + děti a dorost: 
nemoci nervové, nemoci 
pohybového ústrojí, nemoci 
kožní, nemoci gynekologické, 
nemoci onkologické 

 
Volný čas 
 
V kouzelném prostředí parku Bažantnice v blízkosti areálu lázní je možné využít ve sportovním areálu 
tenisové kurty, tenisovou halu, volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, minigolfové hřiště, hřiště na 
petanque. Při procházce centrem města můžete navštívit památník zdejšího rodáka K. V. Raise a 
prohlédnout si barokní zámek z 18. století, který postavil Giovanni Santini, nebo barokní chrám 
Všech svatých ze 17. století. K nejoblíbenějším patří vycházka na Byšičky – návrší se hřbitovem a 
kostelem sv. Petra a Pavla, odkud se nabízí široký pohled do „Raisova“ kraje. Pobyt v lázních vám 
zpestří rovněž koncerty, taneční večery, zajímavé besedy a přednášky. V létě se navíc řada těchto 
produkcí koná pod širým nebem. 
 
Výlety do okolí 
 
Hrad Pecka: Expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. 
 
Český Ráj: Známá turistická oblast – skalní město Prachovské skály, Hrubá Skála, Klokočské skály a 
další krásy. 
 
Jičín: Brána do Českého ráje a pohádkové město loupežníka Rumcajse. 
 
Klenotnice v Nové Pace: Muzeum drahých kamenů, vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů, 
ametystů a křišťálů. 
 
Hořice v Podkrkonoší: Město kamenné krásy, mnoho sochařů soudobého světového sochařství se 
zapsalo do krásy města plastikami v přírodní galerii na vrchu Gothard. 
 
Les Království: Malebná vodní nádrž postavená na řece Labi v letech 1910–1919. 
 
Zoo Dvůr Králové nad Labem: „Afrika na vlastní oči“ patří k nejznámějším a nejkrásnějším 
zoologickým zahradám u nás. Najdete zde největší přehlídku afrických zvířat v Evropě. 
 
Krkonoše: Nejvyšší české hory, pro svou jedinečnost byly dokonce vyhlášeny biosférickou rezervací 
UNESCO. 
 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 

VITAMÍN A, KAROTENOIDY A VAŠE ZDRAVÍ 

Barevné ovoce a zelenina jsou bohatým zdrojem pigmentů známých jako karotenoidy. V těle se 
přeměňují karotenoidy, betakaroten a alfakaroten ve vitamín A. Živočišné zdroje jako mléko, játra a 
vajíčka obsahují jiný zdroj vitamínu A, zvaný retinol. 
 
Vědci tvrdí, že vitamín A hraje mnoho rolí při ochraně vašeho zdraví a při vzniku nemocí. Vitamín A 
je esenciální pro zdravé oči, udržuje tkáně a kůži zdravou a hraje důležitou roli v růstu kostí. 
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Následující příklady poukazují na nutnost správného dávkování a nepřekračování doporučených 
dávek. 
 
Rakovina:  
 
Dle vědeckých studií lidé, 
kteří jedí potravu bohatou 
na karotenoidy a vitamín A , 
mají menší náklonost ke 
vzniku některých typů 
rakoviny, zejména rakoviny 
plic. Avšak buďte na pozoru: 
vědci současně zjistili, že 
dlouhodobé užívání 
vysokých dávek syntetického 
betakarotenu zvyšuje riziko 
rakoviny plic u současných i 
dřívějších kuřáků. 

 

Zlomeniny:  
 
Některé studie naznačují, že 
lidé, kteří konzumují příliš 
retinolu - buď v dietě či v 
potravinových doplňcích - 
mají větší sklon k 
zlomeninám kostí. Riziko se 
objevuje při překročení 
dvounásobku doporučené 
denní dávky a zejména při 
současném nedostatku 
vitamínu D. 
 
 

 
Onemocnění očí:  
 
Lutein a zeaxantin, dva karotenoidy, které se nepřeměňují ve vitamín A jsou esenciální pro zdravé oči. 
Jsou to jediné karotenoidy, které jsou obsaženy v retině (sítnici oka). Špenát a kapusta, dvě na lutein 
bohaté zeleniny, snižují riziko katarakty - šedého zákalu rohovky. 
 
Doporučené denní dávky vitamínu A( dle Harvard Medical School): 
 
Muži: 900 micrograms (mcg) (3,000 IU), Ženy: 700 mcg (2,333 IU) 
Horní tolerovaný limit: 3,000 mcg (about 10,000 IU) 
 
Zdroje retinolu: 
Hovězí maso, játra, vajíčka, krevety, ryby, plnotučné či obohacené mléko, čedar sýr, švýcarský sýr 
 
Zdroje karotenoidů: 
Sladké brambory, karotka, dýně, ovocné šťávy, mango, špenát, tuřín (zelená část) 
 

Zdroj: Harvard Medical School 
   Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČEŠTINA 

Psaní  n a nn 
 
Tady si musíme pomoct slovním základem. Pokud slovní základ končí na -n a za ním je přípona 
začínající také na -n (například –ní, -nost nebo –ně) píše se nn.. V ostatních případech píšeme –n. 
 
Cvičení: 
 
Doplňte nn nebo n: 
 
Každý má nějaké povi-osti. Pravidel-ý tré-ink je nutný ke zlepšení. Na cestě do práce poslouchám ra-í 
zprávy. Snažil se vypadat, že je mu dneš-í prohra úpl-ě lhostejná. Můj výsledek je o několik sekund 
lepší než stanove-ý limit. Naše rodi-a je tříčle-á a žijeme v pohodl-ém bytě. Tohle dělám de-ě. K 
návštěvám se vždy chovám pohosti-ě. Co je na světě nejce-ější? Tento výsledek je nečeka-ý. Můj 
dědeček byl kame-ík. To je náš rodi-ý přítel. Studuj soustředě-ě! 

Zdroj: Radka Hejmalová-Millar 
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Jazykolamy 
 
Na správnou otevřenost dvouhlásky ou 
 
Kolouch, kohout s mouchou mnohou 
s hloupou chloubou kopou nohou. 
Plovou dlouhou strouhou ouzkou, 
chroupou oukrop s pouhou houskou. 
 
Na rytmus a paměť 
 
Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim, když nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k 
vašim. 
 
Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, přeskočila Vyskočila. 
 
Žili byli tři Japonci: Jaxi, Jaxidraxi, Jaxidraxidraxonson. Žily byli tři Japonky: Cipi, Cipilipi, 
Cipilipiliponpon. Jaxi vzal si Cipi, Jaxidraxi vzal si Cipilipi, Jaxidraxidraxonson vzal si 
Cipilipiliponpon. 
 

Zdroj: zena.centrum.cz 
Rubriku připravila: Radka Hejmalová-Millar a  Mária Ramsová 

 

ZÁBAVA 

RECEPTY 

Není jíška jako jíška: Kterou co zahustit a jak ji správně připravit 
 
Udělat správně jíšku neboli zásmažku patří k základním kuchařským dovednostem. Na zahuštění 
polévek používáme jíšky světlé nebo tmavé. Dále máme jíšky mastné nebo suché.  
 
Bílou jíšku uplatníte ve světlých polévkách - například do bramboračky, koprové polévky, květákové a 
houbové polévky, atd. Naproti tomu taková játrová polévka, kmínová, hrachová a gulášová polévka, 
musí mít jíšku tmavou. 
 
Světlá jíška 
Světlou jíšku uděláme nejlépe z 1/3 másla, 1/3 sádla a 1/3 rostlinného tuku. Je dobré ji připravit vždy 
čerstvou, protože velmi brzy ztratí vůni a chuť. Na bílou jíšku se nesmí tuk rozpálit, jen rozpustit. Poté 
přidáme mouku a mícháme tak dlouho, až jíška přestane pěnit. Nenecháme ji dlouho na ohni - světlá 
jíška musí být jen mírně nažloutlá. 
 
Světle hnědá jíška 
Její barva je zlatavá, připravuje se o chvíli déle než světlá. Používáme ji k zahuštění omáček s 
výraznější chutí. 
 
Tmavá jíška 
Na tmavší jíšku se tuk do světlehněda rozpálí (nejlépe v aluminiovém kastrolku nebo na nerezu) a pak 
teprve se přidá mouka. Až zcela ztmavne, je dobré přidat (když jíška hnědne) trochu tlučeného cukru, 
aby dostala lepší barvu a dalším pražením nezhořkla. Musí se však pilně míchat na mírném ohni, aby 
se cukr nepřipálil. A můžete si ji schovat i do zásoby, pokud ji uložíte do kamenné nádoby s pokličkou, 
je později připravena k použití. 
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Suchá jíška 
To jsme mluvily o jíškách mastných. Suchou jíšku připravíme tak, že hladkou mouku pražíme za 
stálého míchání nasucho a s tukem (buď použijeme máslo nebo dobrý olej) ji spojíme až tehdy, když 
jsme dosáhly potřebné barvy. Tato jíška se používá zejména pro diabetiky a pro lidi s různými 
zdravotními problémy a dietami. 
 
Cibulová jíška 
Příprava je jednoduchá - oloupanou a najemno nakrájenou cibuli osmažíme na rozehřátém tuku, 
zasypeme ji moukou a mícháme, dokud jíška nebo zásmažka nemá zlatožlutou barvu. 
Používá se k zahuštění omáček s výraznou chutí - masových, zeleninových i luštěninových. Můžete ji 
ještě vylepšit mletou paprikou. Papriku nesmíme v žádném případě smažit, protože rychle zhořkne. 
 

Zdroj: příspěvek krajanů 

 
Katův šleh 
 
Rychlá pikantní minutka z nudliček vepřového masa, zprudka opečených na pánvi, chvíli podušených 
spolu kousky papriky, česneku a dalšími ingrediencemi. 
 

 

Rozpis na 4 porce: 
 
400 g vepřové kýty 
4 lžíce ostrého kečupu 
4 lžíce nakládaných kapií 
1 lžíce worchesteru 
1 lžička chilli 
2 ks stroužky česneku 
2 ks malé feferonky 
2 ks kyselé okurky 
2 ks cibule 
 pepř 
 olej 
 sůl 

 
Maso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a zprudka opečeme na oleji, pak jej vyjmeme 
z pánve. Do výpeku po mase dáme cibuli pokrájenou na klínky, česnek, kečup, nasekané feferonky 
(pálivost a množství je na konzumentovi), zakápneme worchesterem a opékáme 4 minuty. Vrátíme 
maso, přidáme kapie, nakrájené kyselé okurky a vše chvilku podusíme. Podáváme s chlebem, rýži či 
hranolky. 

Zdroj: přispěvek krajanu 

HUMOR 

Uchazečka o místo sekretářky říká šéfovi firmy: „Lehce zvládnu psát rychlostí 280 úderů za minutu.“ 
„Tak to je mi líto, ale to místo vám nemohu dát. Tak rychle totiž nehovořím.“ 
 
Je blondýnka v pizzerii, číšník ji přinese pizzu a ptá se jí: „Chcete ji rozkrojit na 6 nebo na 12 dílků?“ 
Blondýnka odpoví: „Na 6 já bych 12 nesnědla.“ 
 
Blondýnka dostala otázku na soutěži krásy: “Kdyby jste mohla mluvit s jakýmkoliv myslitelem 20. 
století, živým nebo mrtvým, koho byste si vybrala?“ Asi živého. 
 

Zdroj: příspěvek krajanů 
Rubriku připravila: Mirka Schullerová 
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SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

Každý má nějaké povinnosti. Pravidelný trénink je nutný ke zlepšení. Na cestě do práce poslouchám 
ranní zprávy. Snažil se vypadat, že je mu dnešní prohra úplně lhostejná. Můj výsledek je o několik 
sekund lepší než stanovený limit. Naše rodina je tříčlenná a žijeme v pohodlném bytě. Tohle dělám 
denně. K návštěvám se vždy chovám pohostinně. Co je na světě nejcennější? Tento výsledek je 
nečekaný. Můj dědeček byl kameník. To je náš rodinný přítel. Studuj soustředěně! 
 


