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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 číslo Krajanských listů. Úvodem bychom Vám chtěli připomenout, že Jižní
Afrikou stále putuje výstava o Janu Husovi. Jsme přesvědčeni, že stojí za návštěvu.
V samotném čísle pak doporučujeme pozornosti osobnost sérologa a neurologa Jana Jánského
a návštěvu Kroměříže a Karlových Varů. Možná Vás rovněž zaujme, že na Slovensku vznikne
Krtkoland inspirovaný známou postavičkou českého ilustrátora Zdeňka Milera.
Přejeme Vám klidný květen.

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)

V KAPSKÉM MĚSTĚ A PRETORII SE KONALA VÝSTAVA O JANU
HUSOVI, NYNÍ JE V GENADENDALU
V Kapském Městě a Pretorii již úspěšně proběhla uvedená výstava, která připomíná 600. výročí
upálení tohoto významného předchůdce evropské reformace 16. století. Výstava byla zahájena a nyní
probíhá v Genadendalu, odkud bude putovat do Port Elizabeth a Matatiele.
V Kapském Městě se výstava konala ve spolupráci s Moravian Church of South Africa ve dnech 28.4.
až 7.5. v Moravian Chapel v oblasti District Six. V Pretorii proběhla výstava ve dnech 5. až 8.5. v
prostorách Old Merensky Library v komplexu University of Pretoria a hlavním partnerem
Velvyslanectví ČR v Pretorii při její organizaci byla Teologická fakulta university.
V Kapském Městě i Pretorii se výstava setkala s velkým úspěchem, když jejím návštěvníkům ukázala pro mnohé z nich neznámé - souvislosti mezi myšlenkovým odkazem Jana Husa a Moravian Church
of South Africa.
Na zahájení výstavy na obou místech vystoupili s hlavními projevy president Moravian Church of
South Africa Rev. Brian Abrahams a velvyslankyně ČR v JAR Blanka Fajkusová. Rev. Abrahams
zhodnotil význam Jana Husa z hlediska teologického. Ve svém projevu vyzdvihl, že Jan Hus klad
důraz na osobní vztah věřících k Bohu a na roli samotného Písma jakožto nejvyšší autority a Husovu
odvahu postavit se světským a církevním autoritám, které v souladu s Písmem nekonají. Rev.
Abrahams rovněž vyzdvihl kazatelskou činnost Jana Husa a jeho snahu a schopnost vysvětlit Písmo
prostému lidu.
Blanka Fajkusová upozornila, že připomínání osobnosti a myšlenek Jana Husa sehrály důležitou roli
v procesu národního obrození 19. století, kdy Jan Hus získal podobu jakéhosi národního sekulárního
světce. Na Husův koncept pravdy pak navázali i T. G. Masaryk a V. Havel. Jeho motto „Pravda vítězí“
je od r. 1918 součástí prezidentské standardy. Letošní celorepublikové oslavy 600. výročí upálení Jana
Husa ukazují, že dědictví tohoto českého kněze má v české společnosti a kultuře stále své místo.
Děkan Teologické fakulty University of Pretoria Prof. J. Buitendag ve svém projevu poukázal na
určitou paralelu mezi Janem Husem a někdejším jihoafrickým prezidentem N. Mandelou. Oba podle
něj spojovalo odhodlání obětovat svůj život svým morálním přesvědčením.
V Genadendalu byla výstava slavnostně otevřena dne 9. května. Hlavním řečníkem Moravské církve
byl Rev. Chris Wessels, který se zabývá církevními dějinami a o Janu Husovi napsal knihu.
Zastupitelský úřad ČR zastupovala Ivana Klímová, II. tajemnice velvyslanectví.
Výstava probíhá/bude dále probíhat v těchto místech:
Genadendal: 9.5. – 15.5.2015
Otevřeno denně od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 19:00
Kde: Moravian Church, Church Square
Port Elizabeth: 18.5. – 22.5.2015
Otevřeno denně od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 19:00
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Kde: Moravian Church, Bloemendal, 133 Bertram Road
Zahájení výstavy: 18.5.2015 od 18:30 do 20:00
Datum konání výstavy v Matatiele bude ještě upřesněno.

Velvyslankyně Blanaka Fajkusová během projevu při zahájení výstavy v Moravian Chapel v District
Six v Kapském Městě
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Výstava v Old Merensky Library na University of Pretoria

Prostor Moravian Church v Genadendalu krátce před slavnostním otevřením výstavy
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ROZVRH KONZULÁRNÍCH DNŮ V KAPSKÉM MĚSTĚ V ČERVNU A
ČERVENCI 2015
Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 11. – 12. června a 2. – 3. července.
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
Hledá se:
Dagmar Siegl, rozená Bezpalcová, narozena v r. 1946 v Čechách.
Poslední korespondenční adresa: paní Dagmar Siegl, POSBUS 78603, 6030 Pretoria, South Africa
V případě, že byste o uvedené měli jakékoliv informace, zašlete je prosím na e-mailovou adresu:
bezpalecmichal@seznam.cz nebo volejte na +420 736 137 282 pana Michala Bezpalce z Českých
Budějovic.
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)
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Pokoje mají WiFi spojení.
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00.
At Villa Klara, the customer always comes first

VÝBĚR ZE ZPRÁV
V CENTRU OSTRAVY SE BOJOVALO JAKO ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY,
PŘIHLÍŽELY TISÍCE LIDÍ
Stovky mužů i žen oblečených do historických
uniforem,
váleční
veteráni
ověnčení
medailemi, dopravní kolaps v některých
ulicích v centru města a na závěr i velká
válečná bitva podél řeky Ostravice. Takové
byly velkolepé oslavy 70. výročí konce druhé
světové války, které proběhly v 30.dubna.
Program oslav začal už dopoledne pietním
aktem u památníku Rudé armády v
Komenského sadech. Sešli se zde váleční
veteráni a pamětníci z celé republiky, ale také
z Polska a ze Slovenska.
Nechyběli ani tankisté Mikoláš
Končický, Karel Šerák a také Bedřich
Opečenský – velitel tanku, jenž
během válečné operace v roce 1945
obsadil přístup k dnešnímu mostu
Miloše Sýkory. „Na tom Sýkorově
mostě, to bylo vlastně završení a
konec
celé
ostravsko-opavské
operace,“ řekl jednadevadesátiletý
veterán novinářům. „Je dobře, že
Ostrava tyto oslavy pořádá. Až se
bude slavit osmdesáté výročí, tak už
tady nebudu,“ dodal.
Pietního aktu se účastnil také předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), který ve svém projevu
zdůraznil, že současné dění v Rusku nelze spojovat s událostmi před 70 lety. „Tehdy milióny vojáků
nasazovaly své životy v boji proti společnému nepříteli. Ostravsko-opavská operace byla jednou z
nejdůležitějších vojenských operací, které vedly k osvobození Československa. Při osvobozování
Ostravy, Opavy a dalších měst na severu Moravy padlo více než 22 tisíc vojáků a myslím, že je
namístě, abychom si jejich památku připomínali,“ řekl Sobotka. Po poledni se všichni účastníci vydali
směrem k Nové radnici, kde bylo připraveno dlouhé defilé historické vojenské techniky. Nechyběly
tanky, děla, terénní džípy. Na místě byla spousta vojáků, členů klubů vojenské historie.
Průvod přilákal stovky lidí, kteří jej sledovali podél celé Sokolské ulice. Část programu se konala také
na Masarykově náměstí, kde byla připravena kromě zábavného programu také přehlídka současné
armádní techniky. Pozornost Ostravanů se soustředila zejména na komentovanou rekonstrukci bojů u
Sýkorova mostu, která proběhla odpoledne. Do bitvy na březích řeky Ostravice se zapojilo několik
tanků a obrněných vozidel i desítky vojáků. Bezmála hodinová podívaná přilákala tisíce lidí, kteří boje
pozorovali z obou břehů řeky.
Zdroj: www.novinky.cz
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PROBLÉM ÚSPĚŠNÝCH ČECHŮ: DĚTI BY MÉ DÍLO POHŘBILY, ALE
KOMU PŘEDAT ŽEZLO?
Začínali s podnikáním od píky ve svatém nadšení 90. let. Přežili těžká období, kdy ve firmě trávili i
čtrnáct hodin denně včetně víkendů. Teď jsou se z nich vážení dodavatelé zboží či služeb nebo
polotovarů pro nadnárodní hráče. Zdálo by se, že mají po starostech. Nemají.
Čas kvapí. Zestárli. A nemají komu z rodiny firmu předat. Děti často nedorostly do výše svých otců či
ambiciózních matek. To je jeden z nejčastějších problémů, které dnes s diskrétností musí řešit stovky
úspěšných Čechů. Komu předat žezlo v rodinné firmě, aby potomek, sice vzdělaný na nejlepších
školách, šmahem nepohřbil s lehkostí to, co se v potu tváře budovalo často i více než dvacet let?
Řeší to podnikatelé ve firmách na počítačové technologie, na výrobu odlitků a plastů pro
automobilový průmysl anebo ve stavebnictví. Zároveň právě takové firmy cíleně loví nejrůznější
konzultanti nebo advokáti specializovaní na fúze a akvizice ve firmách, kteří zastupují investory lačné
po nových příležitostech. Ve hře je totiž nejen majetek za desítky miliard korun, ale především
kontrola nad značným obratem, jenž se navíc podle odhadů bude u většiny stabilních podniků ještě
zvyšovat v souvislosti s pozitivními očekáváními.
Potvrdil to i poslední průzkum pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
mezi pětistovkou majitelů rodinných firem. Více než polovina z nich si dokáže představit, že podnik
prodají nebo vedení firmy přenechají někomu schopnému mimo rodinu. Zároveň se téměř všichni
shodli, že sehnat špičkové lidi mimo rodinu je potíž.
Přitom v polovině těchto firem pracují děti majitelů, přičemž třetina byla do práce v podniku zapojena
již mezi osmnácti a jednadvaceti lety. Devět z deseti majitelů souhlasí s tím, že nástupnictví je třeba
vyřešit ještě za jejich života, závěť nepovažují za vhodné řešení.
Zdroj: novinky.cz

ČEŠI SI PŮJČUJÍ RÁDI A OPAKOVANĚ
Opakované půjčování je v Česku stále běžnější, do tří let od první půjčky si čtyři z pěti Čechů půjčují
znovu. V posledních deseti letech si každý zhruba sedmý člověk půjčil dokonce již pětkrát. Lidé
nejčastěji s žádostí o další půjčku zavítají do banky. Vyplývá to z průzkumu GE Money Bank z března
letošního roku. Průzkum ukázal, že devět z deseti Čechů se po čerpání jedné půjčky zadluží znovu,
přičemž druhou půjčku si ve většině případů vezmou do dvou let od půjčky první. U každého desátého
Čecha je doba mezi první a druhou půjčkou dokonce kratší než půl roku.
Tři čtvrtiny lidí si druhou půjčku vzaly formou úvěru nebo kreditní karty. Výjimkou mezi Čechy není
ani půjčování si v rodině či u známých, peníze si tak půjčuje každý desátý Čech. Nejčastěji (ve dvou
pětinách případů) se jedná o rodiče. Pětina mužů se obrací se žádostí o půjčku na blízké kamarády,
naopak stejně velká část žen chodí s prosbou o peníze za svým partnerem.
Z průzkumu také vyplynulo, že klienti se po vyčerpání první půjčky většinou zadlužili už méně, čerpali
nižší nebo stejně velkou částku jako poprvé. Jen ve třetině případů převýšila druhá půjčka tu první. V
případě rekonstrukcí nebo zařizování nového bytu ve 40 procentech případů druhá půjčka dosáhla
maximálně jedné čtvrtiny té původní.
V polovině případů byla důvodem opakované půjčky skutečnost, že první nakonec nepokryla všechny
plánované náklady. Například při rekonstrukci či zařizování bydlení překročily plánovaný rozpočet tři
pětiny dotazovaných. V případě servisu auta se do plánovaného rozpočtu alespoň občas nevešly dvě
třetiny lidí. Mezi další důvody, proč si lidé půjčují znovu, patří například stěhování, porucha auta a
výjimečně i rozvod nebo navýšení alimentů.
Zdroj: novinky.cz
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SPROPITNÉ NENÍ V ČESKU SAMOZŘEJMOSTÍ, AUTOMATICKY HO
DAJÍ JEN ČTYŘI LIDÉ Z DESETI
Odměnit alespoň drobnou částkou personál restaurace za obsluhu či dobré jídlo nepovažují mnozí
Češi za samozřejmost. Pouze dvě pětiny z nás tak činí vždy a další zhruba čtvrtina dost často. Ovšem
mimořádně velké spropitné lidé odmítají, osm hostů z deseti jen zaokrouhlí částku nahoru bez ohledu
na celkovou útratu. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.
I přesto, že se Češi ke spropitnému staví víceméně kladně, neznamená to, že ho nechají vždy. „Mají
podmínku – jídlo musí být výborné, obsluha musí být příjemná. To nejčastěji zmiňovali jako důvod k
tomu, aby zaplatili o něco více, než je na účtu,” uvedl Michal Kozub z Home Credit. Někteří hosté
potřebují k tomu, aby číšníka odměnili, mimořádnou událost, se kterou je návštěva v restauraci
spojena, typicky oslavu, velký rodinný oběd, rande a podobně. „Může se jednat o zákazníky, kteří by si
normálně nechali vrátit do koruny, ale před partnerem či rodinou to nechtějí přiznat a chtějí vypadat
dobře,“ glosoval tuto odpověď Kozub. Mnohde ve světě platí nepsané pravidlo dávat obsluze jako
spropitné 10 % z útraty. V některých zemích ho host při placení dostane už napočítané na účtence. V
Česku je to ale jinak.
Téměř osm z deseti hostů spíše přihlédne k výšce naúčtované částky a jednoduše ji zaokrouhlí
nahoru. Ve výsledku pak může být spropitné jen pár korun. Možná číšníkovi pomůže při vydávání
zpět, ale nejde o reálné ohodnocení jeho práce a přístupu k zákazníkům. Ke spropitnému ve výši
desetiny z útraty se přihlásil zhruba každý osmý dotázaný. Více než 10 % dá jen mizivé procento lidí.
Průzkum také ukázal, že přesně polovina lidí při špatném servisu nebo nedobrém jídlu nedá obsluze
ani korunu navíc. Zbytek je pak ochotný nechat jen pár korun. „Češi možná nejsou zvyklí stěžovat si
na kvalitu jídla. Ale při placení jasně ukážou, zda byli spokojení, nebo ne,“ upozornil Kozub.
Lidé mají rádi různá překvapení a třeba i nečekaný bonus. V průzkumu zmínili, že spropitným rádi
ocení například to, když jim restaurace sama od sebe nabídne něco navíc – vodu zdarma, dezert nebo
předkrm jako pozornost podniku.

Zdroj: .novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI: JAN JÁNSKÝ
Prof. MUDr. Jan Janský (3. dubna 1873, Praha-Smíchov – 8. září 1921, Černošice)
byl český sérolog, neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin.
Narodil se v Praze na Smíchově v rodině obchodníka. V roce 1892 vystudoval smíchovské gymnázium,
tehdy akademické. Po maturitě pak pokračoval ve studiích lékařství na lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1898. Po promoci nejprve nastoupil jako asistent u
profesora Kuffnera a posléze jako lékař na psychiatrickou kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal
jako bystrý pozorovatel a kritický posuzovatel.
Navazoval na tradici české psychiatrie, která tehdy stavěla na výsledcích získaných vyšetřovacími
metodami somatické medicíny. Vedle vědecké a didaktické činnosti se uplatnil i mimo kliniku. Byl
soudním znalcem z psychiatrie a jeho posudky přispívaly k vážnosti oboru u soudu. V roce 1914 se stal
profesorem pražské České university a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. Během první
světové války nastoupil do služby jako lékař na frontě. Po dvou letech, v roce 1916, byl po prodělaném
srdečním infarktu zproštěn služby a vrátil se do vlasti.
Po skončení první světové války nastoupil na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení
Vojenské nemocnice v Praze. Tři roky nato, 8. září 1921, zemřel v Černošicích nedaleko Prahy na
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následky anginy pectoris v pouhých 48 letech věku. Pamětní deska připomínající jeho zdejší pobyt je
umístěna v Černošicích, na domě čp. 397.
Jako psychiatr se od počátku
své lékařské praxe zabýval
vztahem
mezi
aglutinací
(shlukováním)
krve
a
duševními
poruchami.
Po
několikaletém výzkumu pak
dospěl k poznání, že tento
vztah neexistuje, tedy že mezi
srážením krve a duševními
onemocněními člověka není
žádná spojitost. Na základě
těchto poznatků napsal vědecké
pojednání a v listopadu roku
1906 přednesl jeho závěry před
členy Spolku českých lékařů.

Výsledky svého výzkumu
psychiatrickým nepřineslo
neuvedená fakta“ (1907).
psychiatrii a neurologické
moku.

Na vzorku 3 160 „bláznů“
prokázal, že lidskou krev, ať
člověka zdravého nebo duševně
nemocného, lze podle určitých
rozdílů ve vlastnostech krvinek
rozdělit do 4 základních
skupin. V roce 1907 byla jeho
práce uveřejněna ve Sborníku
klinickém
pod
názvem
„Haematologická
studie
u
psychotiků“. Jako víceméně
vedlejší produkt své výzkumné
činnosti popsal čtyři základní
krevní skupiny (neoznačil tak,
jak je tomu dnes, tedy A, B, AB
a 0, ale přiřadil jim římské
číslice I., II., III. a IV.).

popsal následovně: „Systematické naše vyšetřování – byť k účelům
žádný cennější praktický užitek – objevilo pozoruhodná, dosud nikdy
Dále se však výzkumu krve nevěnoval a soustřeďoval se hlavně na
výzkumy, například intenzivně zkoumal problematiku mozkomíšního

Přiřazení prvenství, co se týče objevu dělení lidské krve do krevních skupin, ovšem vyvolávalo a
vyvolává rozporuplné názory. Vídeňský patolog K. Landsteiner (14.6.1868 – 26.6.1943) již v roce
1900 prohlásil, že „krevní sérum normálního člověka je často schopno shlukovat červené krvinky
jiného zdravého jedince“. Ve snaze tento jev vysvětlit odebral krev sobě a 21 kolegům a zjišťoval reakci
každého vzorku krvinek na každý vzorek krevního séra. Poté v roce 1901 prezentoval výsledek svých
pokusů v práci „O projevech aglutinace normální lidské krve“, kde potvrdil existenci 3 krevních
skupin. Za dva roky na jeho popud kolegové Decastello a Sturli objevili skupinu čtvrtou, nejvzácnější,
v původních vzorcích chybějící. Autor Landsteiner za svůj objev obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu.
Ke stejným závěrům dospěl v roce 1907 Janský, který také prokázal existenci čtvrté krevní skupiny (v
současné době označované jako AB) navíc však provedl správnou klasifikaci skupin. Zabýval se
dlouho a soustavně studiem některých krevních vlastností u svých nemocných. O Landsteinerovi a
jeho práci Janský nic nevěděl. Landsteiner ve své souborné práci z roku 1910 Janského ostatně také
necitoval.
V roce 1910 Američan W. L. Moss dospěl ke stejným výsledkům, o Janského práci se však dozvěděl až
po dokončení práce vlastní. Doplnil ji o toto sdělení s tím, že uznal Janského prioritu správné
klasifikace. V Americe se tak stal Janský na čas skutečným objevitelem krevních skupin. V roce 1921
americká lékařská komise uznala jeho prvenství v objevu krevních skupin (Janský byl upřednostněn
před rakouským lékařem K. Landsteinerem). Jeho systém byl obecně uznán a poměrně dlouhou dobu
byl také jediným podkladem pro zajišťování bezpečných podmínek pro krevní transfuzi.
Ještě v roce 1923 J. Diviš v souborné a pečlivě zpracované práci o krevní transfuzi uvádí, že krevní
skupiny objevili autoři Landsteiner, Jansky a Moss. Ke změně došlo v témže roce za zajímavých
okolností. Chirurgové K. Neuwirth, A. Jirásek a F. Zahradnický se zúčastnili VI. Mezinárodního
chirurgického kongresu v Londýně, kde důležitým tématem byly transfuze. Tam se švédský chirurg T.
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Riek zeptal členů československé delegace, zda Janského znají a vědí, že byl první na světě, kdo
popsal 4 hlavní krevní skupiny. Tak by se vlastně aglutinační zkouška zvaná „americkou zkouškou“
měla jmenovat „českou zkouškou“. Překvapení lékaři po návratu z Londýna a po ověření fakt
způsobili, že Janský byl objeven pro český vědecký svět. Okamžitě se vyrojily články a výroky vysoce
hodnotící jeho světový přínos, později byl také natočen sugestivní film podle scénáře V. Neffa. Celá
kampaň vrcholila názory, které zpochybňovaly Landsteinerovo prvenství i Nobelovu cenu a Janského
stavěly proti němu. Během let se hodnocení dostalo do střízlivějších poloh. Například profesor
Vondráček, Janského žák, napsal v roce 1971: „...objevil IV. krevní skupinu AB“ a dále „Dosah svého
objevu netušil a také jej nikterak prakticky nevyužil“.
Vědecká i odborná úroveň celé jeho práce byla nepochybně vysoká. Je obdivuhodné, jak klinik objevil
podstatné a tehdy zcela nově se rozvíjející teoretické poznatky. Znamenité byly jeho metodické
postupy, skutečnost, že si všiml nového poznatku, který ležel mimo hlavní proud jeho zájmu a že
poznatek utřídil do klasifikace, která platí dodnes. Jeho práci poznamenala skutečnost, že zemřel v
poměrně mladém věku a již léta před smrtí trpěl těžkou nemocí.
Byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům krve v České republice a na
Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského.

Zdroj: Wikipedie
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

PAMÁTKY UNESCO: KROMĚŘÍŽ
Stejně jako většina velkých měst, tak byla i
Kroměříž byla založena jako tržní osada na
křižovatce obchodních cest. V době církevní
kolonizace se stala v první čtvrtině 12. století
majetkem olomouckých biskupů. Rostoucí
ves byla v druhé polovině 13. století povýšena
na město. Na přelomu středověku a novověku
bylo
město
několikrát
poničeno
náboženskými válkami (husité, Švédové), ale
dočkalo se velkorysé obnovy. Mezníkem v
historii města se stal rok 1848, kdy sem byl
přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské
monarchie. Nastává období, kdy pokrok ruku
v ruce s vlastním úsilím jejích obyvatel vynesl
Kroměříž k nejvyšším metám duchovní
kultury a umění.
Dnes jsou tyto Hanácké Atény vyhledávaným cílem turistů také díky historickým zahradám a
Arcibiskupskému zámku, jež byly zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Město je každoročním dějištěm i pořadatelem hudebních festivalů, výstav, konferencí,
kongresů a sympozií.
Vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství a
poddanské obce olomouckých biskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím
původního dobového zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň,
Carský salon, stará knihovna a letní byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18.
století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná
Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou a květinovou zahradou. V průběhu 17.
století byla přeměněna na barokní zahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámku.
Devatenácté století proměnilo tuto zahradu na stylový krajinářský park o rozloze 64 hektarů.
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Geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovými kopečky, čtvercovým i
kulatým bludištěm a stěnami stříhaných stromů a keřů. Za pozornost stojí Lví kašna a kašna Tritonů.
Možná nevíte, že…
Olomoučtí biskupové razili vlastní mince a kardinál Dietrichstein k tomuto účelu zřídil nedaleko
zámku novou mincovnu. Od roku 1614 se tu nejprve razily groše, tolary a dukáty a v 70. letech 17.
století tu byla vyrobena i první zlatá medaile. Od té doby zde spatřilo světlo světa mnoho dalších
portrétních, intronizačních, odpustkových a příležitostných medailí. Všechny zdejší ražby byly v
průběhu staletí shromažďovány a jsou dnes k vidění v expozici kroměřížského zámku. Po vatikánské
se jedná o druhou největší sbírku na světě. Bývalý františkánský klášter a později také octárna je dnes
místem, kde najdete unikátní mozaikové lunety vytvořené kroměřížským rodákem, grafikem a
malířem Maxem Švabinským. Původně měly být použity k výzdobě lodžie severního průčelí
Národního divadla v Praze. Motivy na lunetách vycházejí z české historie a na poslední z nich jsou
zachyceny osobnosti, které stály u stavby Národního divadla.
Pohostinné město, bohaté svou historií, známé svými památkami, zapsanými na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Zdroj: unesco-czech.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ: KARLOVY VARY

Nachází se v nadmořské výšce 360–390 m n. m. Město bylo založeno v roce 1358 českým králem a
římským císařem Karlem IV. Rušné ulice a kolonády jsou obklopeny tichými zalesněnými kopci, které
jsou protkány sítí pěších a cyklistických stezek. Ty jsou ideálním místem na procházku v kteroukoliv
roční dobu. Návštěvník se pak může kochat úchvatným pohledem na město ležící v údolí. Bohatý
společenský program, různé festivaly a mezinárodní konference dělají z tohoto největšího českého
lázeňského města jedno z nejpopulárnějších míst k odpočinku i pro tu nejnáročnější klientelu.
Za svoji neobyčejnou popularitu také Karlovy Vary v mnohém vděčí slavné Becherovce – bylinnému
likéru, často s nadsázkou nazývanému 13. pramen, minerální vodě Mattoni, karlovarským oplatkám a
Moserovu křišťálu. Mezinárodní letiště, které se nachází nedaleko Karlových Varů, usnadňuje a
urychluje cestování do těchto věhlasných lázní.
Přírodní léčivé zdroje
12 teplých minerálních pramenů od 30 °C do 72 °C
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Léčebné indikace
nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci nervové,
nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické.
Volný čas
V malebném okolí se nachází několik golfových hřišť. Mezi nejstarší golfové kluby v Čechách patří ten
v Olšovských Vratech. K dispozici jsou návštěvníkům sály na golf, vybavené simulátory, tenisové
kurty – kryté i otevřené, moderní střelnice, bazény, místa, kde je možné hrát biliár, bowling, fotbal,
squash, jezdit na koni, na skateboardu nebo cvičit karate. Zkušení karlovarští průvodci provedou
každého zájemce historickým centrem města a svým poutavým výkladem vás seznámí s největšími
pamětihodnosti. Ve městě se konají pravidelné koncerty na kolonádách i v místních kostelech,
výstavy či aukce uměleckých předmětů. Otevřeno je několik muzeí věnovaných přírodě, historii
města, výrobě porcelánu a skla, dále kina, divadlo, několik diskoték, kasin a nočních klubů.
Výlety do okolí
Bečov nad Teplou: Městečko s gotickou pevností a barokním zámkem, výstava relikviáře sv. Maura.
Loket: Historické centrum města je ze třech stran obklopeno řekou Ohří, jeho dominantou je gotický
hrad – pevnost z 12. století postavená za vlády Přemyslovců. V místním muzeu je také možné se
seznámit s nádhernou sbírkou porcelánu.
Muzeum sklárny MOSER: výstavní místnosti popisující výrobu světoznámého skla, návštěva huti.
Vyhlídky: Diana (lanovka), věž Karla IV., Goethova vyhlídka, 120 km tras lázeňskými lesy.
Muzeum Jana Bechera: Muzeum věnované výrobě slavného likéru, prohlídka některých fází výroby
nápoje.
Andělská Hora: Masivní historické rozvaliny gotického hradu, které se vypínají na vrchu skalnatého
kopce, odkud je krásný výhled na nejbližší okolí.
Krásno: Bývalá osada na místě těžby cínu, jehož rozkvět byl v 16. století. Těžební věž, strojní oddělení
dolu Vilhelm, expozice hornického vybavení a technologie jsou zajímavou připomínkou minulosti této
důlní osady.
Krušné hory: lázně Jáchymov, lanovka na Klínovec, nejvyšší vrchol Krušných hor, Boží Dar a jeho
rašeliniště, Horní Blatná a Vlčí jámy.
Zámek Kynžvart, lázeňský trojúhelník: Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.
Zdroj: http: lecebne-lazne.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZAJÍMAVOSTI
DO PRÁCE NA KOLE POJEDOU V KVĚTNU LIDÉ Z PĚTADVACETI MĚST
Obyvatelé pětadvaceti českých a moravských měst šlápnou v květnu do pedálů a budou usilovat o
získání některé z hodnotných cen v rámci soutěže Do práce ne kole. Firmy poskytující nejlepší
podmínky zaměstnancům, kteří dojíždějí do práce na kole, se už tradičně utkají o titul
cyklozaměstnavatel roku.
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Soutěž Do práce na kole pořádá pražská iniciativa AutoMat ve spolupráci s koordinátory z
jednotlivých měst a účast je jednoduchá. K zajištění účasti stačí s kolegy sestavit 2–5členný tým a
zaregistrovat se.
„Do práce na kole není jen o sportu a zábavě s kolegy. Prvotním cílem je přispět k tomu, aby se naše
města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má
jejich každodenní dopravní chování na životní prostředí. Letos bychom rádi na tento aspekt celé akce
víc upozornili,” připomíná Lukáš Eršil, manažer kampaně ze sdružení Auto Mat.
„Bicykl je symbolem udržitelného rozvoje: jezdí na bezuhlíkovou energii, zabere málo místa, prospívá
zdraví, nehlučí, je bezemisní, takže celkově přispívá ke zlepšení kvality života,” říká Michal Broža,
ředitel Informačního centra OSN v Praze, které nad soutěží převzalo záštitu.
Zdroj: novinky.cz

ČESKÝ ROM
KRÁLOVNY
Petr Torák, Rom z
České
republiky,
který žije ve Velké
Británii a působí v
řadách
tamní
policie, dostane v
květnu
vysoké
vyznamenání
od
královny Alžběty II.
Propůjčí mu Řád
britského impéria.
Uvedl
to
Radiožurnál.

DOSTANE

VYSOKÉ

VYZNAMENÁNÍ

OD

BRITSKÉ

Torák odešel do Anglie z
Liberce v roce 1999. V té
době v Česku úspěšně
složil přijímací zkoušky
na
vysokou
školu,
studovat ale nezačal.
Stal se terčem útoku
neonacistů. V Anglii
nejprve
pracoval
v
restauraci
rychlého
občerstvení, posléze se
stal
strážníkem,
policistou pak v roce
2006.

„Je to velká pocta, je na tom vidět, že si tady lidí váží bez toho, že by se dívali na jejich barvu pleti
nebo na jejich původ, ale dají jim šanci, jakou si zaslouží,“ řekl stanici čtyřiatřicetiletý policista
„Nebylo to jednoduché, velkou roli hrála i znalost jazyka, v níž se pořád zdokonaluju. Britská policie
naštěstí klade důraz na to, aby měla členy z různých menšin. Já například mohu mnohem lépe
komunikovat s Romy a získávat od nich informace pro policii nebo naopak od policie pro komunitu,“
popsal Torák Právu v roce 2013. Muž se domluví pěti světovými jazyky.
Podle něj byl pro policii přínosem, protože v komunikaci s romskou komunitou díky němu
nepotřebovali překladatele. Ve městě Peterborough, které leží asi 120 kilometrů severně od Londýna,
podle svých slov reprezentuje česko-slovenskou a romskou komunitu. Je také spoluzakladatelem
Asociace romských policistů a angažuje se v projektech pro romskou komunitu v zemi.
Zdroj: novinky.cz

KRTEČEK SE STĚHUJE NA SLOVENSKO JAKO SYMBOL ZÁBAVNÍHO
PARKU
Letos nebo příští rok by měla začít výstavba zábavního parku pod Tatrami, jehož symbolem bude
Krteček českého ilustrátora Zdeňka Milera. Napsaly slovenské Hospodárske noviny s odvoláním se na
vnučku ilustrátora Karolínu Milerovou.
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Krtkoland by se měl vybudovat v
areálu mezi obcemi Veľká Lomnica a
Stará Lesná. Momentálně se čeká na
vydání stavebního povolení.
„Probíhá územní řízení pro výstavbu
zábavního parku pod Tatrami,“ uvedl
Branislav Hirner ze společnosti Park
snow
Veľká
Lomnica.
Podle
internetové stránky lomnicaresort.sk
se má park rozprostírat na rozloze 21
hektarů a nabídne atrakce, jako vodní
svět, herny a ZOO.
Zdroj: novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

CO JE BABYBOX?
Babybox je označení pro místo,
kam mohou matky anonymně
odložit
své
zpravidla
novorozené
dítě.
Jde
o
speciálně vybavenou schránku
většinou
v
blízkosti
zdravotnického zařízení.

O dítě se bezprostředně postará
zdravotnický personál, a pokud
se o něj rodiče již nepřihlásí,
bývá nabídnuto k adopci.
Historicky první babyboxy
nechal zřídit roku 1198 papež
Inocenc III. u bran klášterů na
území Papežského státu.

Tento způsob odkládání dítěte je sice na hraně, nicméně v některých zemích je tolerován jako
přijatelnější varianta oproti případům, kdy bezradné matky své děti odkládají na méně příhodných
místech nebo dokonce zabíjejí. Záchrana života dítěte se považuje za vyšší právo než například právo
být vychováván vlastními rodiči a znát svůj původ. Pro tuto právní a etickou spornost jsou babyboxy
předmětem diskusí a nejsou zcela obecně přijímány jako legitimní řešení.
Odkládání dítěte, které matka nedokázala uživit, například na fortně kláštera bylo obvyklé i v
některých obdobích a místech ve středověku. Novodobá vlna zřizování babyboxů nastala ve světě
kolem roku 2000. Například v Německu bylo v období 2000–2005 zřízeno 80 takových schránek. V
Německu jsou zřizovány od roku 2001, několik jich je v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku.
V zakládání babyboxů v České republice se angažuje Nadační fond pro odložené děti Statim a
občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Iniciátory těchto aktivit byli Roman Hanus
(advokát) a Ludvík Hess, oba z Prahy. Původní babyboxy zřizované z jejich iniciativy jsou schránky o
šířce 100 centimetrů, výšce 60 centimetrů a hloubce 50 centimetrů. Váží 150 kilogramů, jejich vnitřek
je podle potřeby vytápěný a signalizace oznámí lékařům otevření dvířek.
Druhá generace babyboxů počínajíc pořadovým číslem 47 je vyrobena z nerezového plechu, má
dvoukřídlá dvířka otvírající se automaticky po stisknutí jediného zeleně podsvíceného tlačítka. Po
vložení dítěte se dvířka opět samočinně zavřou. Eventuální kolisi s rukama dárce nebo s končetinami
děťátka zabrání infrazávora – fotobuňka. Babybox je nejen vytápěn, ale i klimatizován a má řadu
dalších vylepšení. Babybox je chráněn ochrannou známkou a užitným vzorem vydaným Úřadem
průmyslového vlastnictví. V naprosté většině případů jsou babyboxy zřizovány v nemocnicích, jen ve
dvou případech na budově radnice pražské městské části.
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První babybox mimo zdravotnické zařízení byl zřízen na radnici Prahy 2 na základě podnětu starostky
pohnuté tím, že byl nalezen odložený novorozenec (holčička Terezka) v křoví na Karlově náměstí, a
hlavním sponzorem babyboxu je firma, u níž pracovala nálezkyně tohoto dítěte. V dlouhodobém
plánu je umístění babyboxu do každého okresu, tedy celorepublikově kolem sedmdesáti schránek na
odložené děti. Díky babyboxům bylo k datu 18. 4. 2015 zachráněno v České republice 121 dětí.
Zdroj: wikipedia.org

ČEŠTINA
Psaní velkých písmen u vlastních jmen a ve větách.
Napište správně velká písmena
knihu z čech až na konec světa věnoval alois jirásek české mládeži. jeho přítel mikoláš aleš k ní
nakreslil půvabné obrázky. z jaroměře jsme vyjeli před šestou hodinou. jedna moje spolužačka se
jmenuje zita hrubanová. z oken naší školy vidíme vrch zvičinu. tam rád chodíval na vycházky
spisovatel karel václav rais. pocházel z bělohradu u nové paky. později se stal ředitelem školy ve
vinohradské ulici na královských vinohradech v praze.
Zdroj: Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení.
Rubriku připravila: Radka Hejmalová-Millar

ZÁBAVA
HUMOR
Skutečná hlášení pojišťoven
Srážka s krávou, nakopnutí pštrosem či úraz při lovu komára. Většina pojistných událost sice k
smíchu není, najdou se mezi nimi ale výjimky. A bez vtipu občas nejsou ani jindy suché lékařské
zprávy.
Logické hádanky z pera lékařů
 Poraněná část těla: levý malík pravé ruky
 Zakopnutí o vlastní končetiny na hlavu z vlastní výšky.
 Dnes ráno spadl z kola, bolesti hlavně navečer a v noci.
 Pacientovi sedl strýc na hlavu, bolí ho nos.
 Na toaletě prasklo pacientovi v pravém bicepsu.
Kreativita lékařů při popisu pojistné události
 Snažil se prudce uhnout čurajícímu chlapečkovi a vyhodil si rameno. Závěr: vyluxované rameno.
 Včera ho klovl kohout pod pravé koleno, při snaze nakopnout kohouta trefil nohou králíkárnu.
 Několikrát nakopnuta pštrosem: Klientka nepožila, pštros nevyšetřen.
 Skočil na jeho dobrácký výraz podlého labradora a nabídl mu mužnou ruku k čenichu. Pes ho
okamžitě ochutnal.
 Od soboty se cítí špatně, teplota, kašel, třesavka, u lékaře nebyl, myslel si, že to rozkouří. No,
nevyšlo to.
Úrazy se nevyhýbají ani lékařům
 Úder kladivem do hlavy při asistenci u operace
Láska může bolet
 Barvitý sen, při němž se 3× bouchnul hlavou do zdi. Závěr: otřes mozku I. stupně.
 Nečekaný úder pěstí při rozhovoru s přítelkyní.
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I muži mají své dny...
 Úder od neznámého člověka do nosu, z neznámých příčin.
 Utržil jsem zlomení dvou předních zubů – hryzáků.
 Dnes ráno došlo ke střetu čelo na čelo s krávou.
 Po požití několika piv jsem se udeřil kolenem do nosu na trampolíně.
 Uklouzl jsem na trávě a upadl pozadím přímo na pařez.
 Kamarádka mi ukazovala, jak se hází oštěpem.
Ženská zranění
 Včera spadla z křesla při lovu na komára.
 Pokousána do pravé paže opilou a zfetovanou osobou.
 Při zkoušce struhadla si odřízla část měkkých tkání III. prstu pravé ruky. Pozn.: Struhadlo
funguje...
 Uhozena hráběmi při tanci (zkouška folklórního souboru).
 Při jízdě na praseti jsem si vykloubila pravé rameno (ženě bylo 60 let).
 Při zabíjení králíka jsem se střelila vzduchovkou.
 Spadla mi na koleno soška trpaslíka.

Zdroj: příspěvek krajanů
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

RECEPTY
Karotkový krém
Doba přípravy: 30 minut
Doba vaření: 40 minut

Budete potřebovat
(pro 4 osoby):
700 g karotky
1 l vývaru
kousek zázvoru
100 ml kokosového mléka
hrst koriandru
sůl, pepř
1 šalotku
1 lžíci másla

Postup:
Na másle orestujte nasekanou cibuli. Zalijte ji vývarem, přidejte nakrájenou mrkev a nastrouhaný
zázvor. Polévku vařte, dokud mrkev není zcela měkká. Pak ji tyčovým mixérem rozmixujte do
hladkého krému. Podle chuti ji osolte, opepřete a nakonec do ní vmíchejte kokosové mléko. Polévku
podávejte s nasekaným koriandrem a opečenými chlebovými krutony.
Hrášková polévka s mátou
Doba přípravy: 30 minut
Doba vaření: 40 minut
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Budete potřebovat
(pro 4 osoby):
300g
čerstvého
nebo
mraženého hrášku
2 lžíce másla
1 cibuli
1 vrchovatou lžíci hladké
mouky
10 lístků čerstvé máty
1 stroužek česneku
sůl, pepř
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Postup:
Na másle orestujte nasekanou cibuli a po chvíli přidejte česnek. Směs zasypete hladkou moukou,
promíchejte a zalijte vývarem. Přidejte hrášek a vařte ho do změknutí. Chvíli před dovařením přidejte
do polévky lístky máty. Nakonec ji podle potřeby osolte a opepřete. Polévku podávejte s opečeným
toustem.
Zdroj: příspěvek krajanů

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ
Knihu Z Čech až na konec světa věnoval Alois Jirásek české mládeži. Jeho přítel Mikoláš Aleš k ní
nakreslil půvabné obrázky. Z Jaroměře jsme vyjeli před šestou hodinou. Jedna moje spolužačka se
jmenuje Zita Hrubanová. Z oken naší školy vidíme vrch Zvičinu. Tam rád chodíval na vycházky
spisovatel Karel Václav Rais. Pocházel z Bělohradu u Nové Paky. Později se stal ředitelem školy ve
Vinohradské ulici na Královských Vinohradech v Praze.
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