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Vážení a milí krajané. 
 
přinášíme Vám listopadové vydání Krajanských listů, ve kterých se dočtete o oslavě státního svátku 
v Pretorii či o prezentační akci „Snoubení českého skla s jihoafrickým vínem“. Ze zpráv jsme pro Vás 
připravili článek o situaci na českém trhu práce a vzrůstajícím počtu aut v ČR. V rubrice české osobnosti 
se dočtete o Jaroslavu Vrchlickém a o úmrtí Lubomíra Lipského. V rubrice hrady zámky navštívíme hrad 
Karlštejn a Lázně Kundratice, rovněž nechybí cvičení z českého jazyka. Závěrem trocha cestopisu o 
Dračích horách a Lesothu. 
 
Přejeme Vám příjemný listopad! 
                                                                                                                                                                        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) 
 

OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU V PRETORII 

Na rezidenci velvyslance se dne 20. 10. 2015 konala tradiční oslava státního svátku - Dne vzniku 
samostatného československého státu 28. října. Jihoafrickou vládu zastupoval náměstek ministryně 
obrany a vojenských veteránů Kebby Maphatsoe. 

Velvyslanec Michal Král ve svém úvodním slově vysvětlil význam roku 1918 v českých dějinách. Stručně 
shrnul současné politické i ekonomické vztahy mezi ČR a Jihoafrickou republikou. Připomněl letošní 
oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, při kterých Velvyslanectví ČR v Pretorii úzce 
spolupracovalo s Moravskou církví. Poukázal tak na unikátní historické vazby mezi ČR a Jihoafrickou 
republikou. 

Díky tradiční spolupráci s členkami krajanské komunity mohli hosté ochutnat také pohoštění v českém 
stylu, např. guláš či jablečný závin. Pivovaru SABMiller děkujeme za poskytnutí sponzorského daru - na 
akci se tak podávalo české pivo (Plzeňský Prazdroj).   

V galerii níže najdete první část fotografií z akce. Za jejich pořízení děkujeme paní Markétě Sladké 
(marketasladka@seznam.cz). 

 
 
Vítání čestného hosta 
 

  
Velvyslanec M. Král při projevu 
 

 

mailto:marketasladka@seznam.cz
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Jablečný závin 
 

  
Hosté ve spodní části zahrady 
 

 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V LISTOPADU 2015 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 16.11.-17.11.2015. V prosinci 2015 se 
konzulární dny v Kapském Městě konat nebudou. 

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. 
 
 
 

„SNOUBENÍ ČESKÉHO SKLA S JIHOAFRICKÝM VÍNEM“ 

-prezentační akce na farmě Spice Route v Paarlu 

 
Dne 13. 11.2015 pořádá Velvyslanectví České republiky ve spolupráci s Red Hot Glass Studiem, farmou 
Spice Route Wine Estate a paní Elsie Pells, znalkyní jihoafrického vína, prezentační akci na vinici Spice 
Route Wine Estate (Suid Agter Paarl Road, Suider Paarl, 7624). Český sklář Petr Novotný předvede 
výrobu skla. Následovat bude ochutnávka vína ze Spice Route Wine Estate za doprovodu jazzové hudby 
v podání Michaely Simpson (klavír) a Robyn Lee Jepson (saxofon). Během akce bude možné zakoupit 
české sklo dovážené do JAR paní Elsie Pells, případně sklářské umělecké výrobky v Red Hot Glass 
Studiu. 
 

Partneři akce: 
 
Red Hot Glass Studio  Petr Novotný    Elsie Pells 
www.redhotglass.co.za www.ajetoglass.com  www.signaturecrystalglassware.com 

 
Spice Route Wine Estate BertusBasson@spiceroute 

www.spiceroute.co.za www.bertusbasson.com 
 

http://www.redhotglass.co.za/
http://www.ajetoglass.com/
http://www.signaturecrystalglassware.com/
http://www.spiceroute.co.za/
http://www.bertusbasson.com/
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Foto: Red Hot Glass Studio, David Jackson 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 

INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 

Hledají se: 
 
Hledá se český občan, pan Jaroslav Hemelka, nar. 4.7.1983, poslední známá adresa: 
7 Plattenklip/Derwent Road, Tamboers Klokt. 
V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět panu Haraldu Besserovi z německého 
Ehenkirchenu, tel. + 49 8435-941256, e-mail: besser-neuburg@t-online.de 
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 . 
 
Oznámení o úmrtí Petra Mužíka 
MUZIK PETR Jul 1938 - Oct 2015 Loving husband, father and Deda. Died peacefully in Cape Town on 

Friday 23 October, 2015 after a life full of adventure and love. He will be remembered for his 

indomitable spirit and sorely missed by his family in South Africa, Switzerland, Czech Republic and 

Dominican Republic. The funeral for Petr Muzik was held on Friday, 30 October at  St Margaret Mary's 

Church, 19 Cheviot Place, Green Point, Cape Town, followed by a gathering at the Royal Cape Yacht 

Club in celebration of his life.    
 

 
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 . 

 
 
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  
 

mailto:besser-neuburg@t-online.de
mailto:jaroslavavranova@email.cz
mailto:consulate_pretoria@mzv.cz
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
http://www.redhotglass.co.za/imag/glass_info/IMG_2952+.jpg
http://www.redhotglass.co.za/imag/blown_glass/blown_glass-14+.jpg
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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 

ČESKÝ TRH PRÁCE MÁ VE SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM DOSTATEK 
ODBORNÍKŮ 

Česká republika má ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi relativní dostatek kvalifikovaných 
uchazečů. Firmy jsou zatím schopny volné odborné pozice například ve finančnictví nebo obchodě 
obsadit. Vyplývá to ze studie Global Skills Index 2015 nadnárodní poradenské společnosti Hays. Studie 
analyzovala pracovní trhy 31 světových ekonomik. 
 
Česko podle studie má navíc ve srovnání s 
okolními zeměmi poměrně velkou pružnost 
pracovního trhu díky nízkému množství 
omezení a dobrému propojení vládních 
nařízení s pracovním trhem. 
„Česká republika znovu obhájila svou pozici 
ideální lokality pro nové investory. Průmysl, 
zejména automobilový, i nadále zůstává 
klíčovým pro růst HDP. Díky kvalifikované 
pracovní síle vidíme růst investic v oblasti 
center sdílených služeb zaměřených zejména 
na finance a informační technologie,” uvedl 
ředitel společnosti Hays Czech Republic 
Ladislav Kučera.  

 

mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
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Zároveň ale upozornil, že jsou i obory, kde firmy dostatek uchazečů nemají. Jde zejména o IT, průmysl 
nebo výrobu. 
Celkově ale má oživení české ekonomiky pozitivní dopad na pracovní trh. Od roku 2014 opět stoupá 
počet poptávaných pozic a tento trend pokračuje i v roce 2015. Meziročně vzrostl počet otevřených pozic 
téměř na dvojnásobek, uvádí studie. 
Vzdělávací systém se ale trhu nepřizpůsobuje . I tak ovšem v ČR podle studie přetrvávají některé 
nedostatky. Například český vzdělávací systém není v současné době schopen se přizpůsobit požadavkům 
trhu a vyprodukovat dostatek absolventů těch oborů, po kterých je největší poptávka. Jde zejména o 
technicky zaměřené obory. 
„Stále je zřetelná nepřipravenost absolventů v oblasti jazykových znalostí,” uvádí studie. 
 
Nabídka nesnadno drží krok s poptávkou  
Celosvětově se trhy práce podle studie blíží krizovému bodu, kdy nabídka kvalifikovaných pracovních sil 
má problémy udržet krok s poptávkou. „Kromě toho se stupňuje válka o kvalitní pracovníky a 
zaměstnavatelé jsou opět ochotni platit za nedostatkovou kvalifikaci něco navíc, což má v mnoha 
oblastech za následek inflaci mezd,” uvádí studie. 
 
Globální index dovedností společnosti Hays přiřazuje každé zemi bodovou hodnotu mezi 0 a 10, která 
měří tlak na pracovním trhu. Celková bodová hodnota se vypočítá analýzou sedmi ukazatelů o stejné 
váze, z nichž každý postihuje různé dynamické faktory trhu práce, například úroveň vzdělání, flexibilitu 
trhu práce a tlak na výši mezd. 
Společnost Hays podniká v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů. Hays Czech Republic byla 
založena v lednu 1998. 
 

Zdroj: Novinky.CZ 

 
 

POČET OSOBNÍCH AUT V ČESKU ATAKOVAL HRANICI PĚTI MILIÓNŮ 

 
Počet registrovaných osobních aut v Česku se během první poloviny roku zvýšil o 167 tisíc na 5,06 
miliónu. Poprvé tak překročil pětimiliónovou hranici. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového 
průmyslu. Průměrný věk osobních aut na českých silnicích se zvýšil proti konci roku 2014 o čtvrt roku na 
14,73 roku. Na stárnutí má vliv počet vyřazovaných aut z provozu i dovoz přestárlých ojetin ze zahraničí. 
„Vysoký průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad deset let, 
kterých je 66 procent, svědčí o dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku," uvedl ředitel sdružení 
Antonín Šípek. 
 
Nejvíce je v registru zastoupená značka Škoda s více než 1,73 miliónu aut. Škoda má podíl na tuzemském 
vozovém parku 34,2 procenta. V červenci zaznamenala rekordní měsíční tuzemský prodej 7142 nových 
vozů, což je o 1634 aut víc než loni. 
Za Škodou v počtu registrovaných aut následuje Volkswagen se 400 tisíci vozy a Ford s 388 000 aut. Na 
dalších místech jsou značky Renault, Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Hyundai a Audi. Prvních 15 značek s 
nejvyšším počtem registrací tvoří 87 procent vozového parku osobních automobilů v ČR. 
 
Počet autobusů se snížil  
Počet registrovaných užitkových vozidel se zvýšil o 15 500 aut na 708 000 vozů. Převážnou část nárůstu 
zaznamenala kategorie lehkých užitkových aut do 3,5 tuny. Mezi užitkovými vozy je nejvíce zastoupená 
značka Ford před Škodou a VW. 
Průměrný věk autobusů se v průběhu prvního pololetí mírně snížil na 14,54 roku. Polovina vozidel je 
starších deseti let. 
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Počet registrovaných autobusů se snížil o 152 vozidel na 19 737 vozů. Celkový počet registrovaných 
motocyklů se zvýšil o 43 200 na 1,049 miliónu v průměrném věku 32,8 roku. Nejvíce registrovanou 
značkou je Jawa, následuje ČZ a Honda. Na dalších místech jsou Yamaha a Simson. 
 Ve věku nad deset let je více než 80 procent motocyklů. 
 

Zdroj: Novinky.CZ 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČESKÉ OSOBNOSTI A VYNÁLEZY 

 

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ  

(vlastním jménem Emil Frida) 
 
Narodil se 17. února 1853 Louny  - zemřel 9. září 
1912 v Domažlicích. 
Byl český spisovatel, básník, dramatik a 
překladatel. 
 
 Narodil se v domě čp. 103 v Lounech jako syn 
Jakuba Fridy a jeho manželky Marie, rozené 
Kolářové.  
Asi po roce se rodiče odstěhovali do Slaného a Emil 
Frida žil do deseti let u svého strýce, faráře 
Antonína Koláře v Ovčárech u Kolína. Zde 
navštěvoval první ročníky obecné školy (1857–
1861), do hlavní (měšťanské) školy chodil krátce v 
Kolíně v letech 1861–1862. Gymnázium studoval ve 
Slaném od roku 1862, kde byl jeho spolužákem 
Václav Beneš Třebízský, dále v Praze a v roce 1872 
maturoval v Klatovech.  
Veden strýcovým příkladem vstoupil Vrchlický po 
maturitě do pražského Arcibiskupského semináře. 
V roce 1873 ale přestoupil na filozofickou fakultu 
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde 
studoval dějepis, filozofii a románskou filologii. V 
době studií učil češtinu francouzského historika 
Ernesta Denise, který mu zprostředkoval první 
kontakty s francouzskou kulturou. 

První literární práce mu k tisku zprostředkovala redaktorka Sofie Podlipská, do níž se Vrchlický podle 
dochované korespondence zamiloval. Podlipská byla o dvacet let starší a moudře mu k životnímu vztahu i 
sňatku nabídla svou, tehdy patnáctiletou, dceru Ludmilu. 
Dále Vrchlický v Praze navázal přátelství např. se Zikmundem Winterem, Josefem Václavem Sládkem a 
Aloisem Jiráskem. Společně založili skupinu Lumírovců (Jirásek záhy přešel k Ruchovcům). 
Vrchlický jako první literát s oblibou užíval slova pábit, když si odcházel zakouřit. Toto slovo později 
posunul dále Bohumil Hrabal, jenž je používal ve svých dílech (Pábitelé). 
Od roku 1875 působil jako tajemník a vychovatel synů hraběcí rodiny Montecuccoli-Laderchi nejprve v 
Meranu nad Panarem u Modeny, později v Livornu. Po návratu krátce působil na učitelském ústavu v 
Praze v Panské ulici, vyučování ho však nebavilo. Na přímluvu hraběte Montecucoliho u Leopolda Lva 
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Thuna-Hohensteina byl roku 1877 jmenován tajemníkem na pražské české polytechnice, později se stal 
profesorem moderních věd a získal čestný doktorát. 
V roce 1901 jej, spolu s Antonínem Dvořákem, rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického 
stavu a jmenoval jej členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni. Vrchlický zde vystupoval a obhajoval 
požadavek všeobecného hlasovacího práva. Jako člověk byl nesmírně činný, mj. byl členem Královské 
akademie v Padově, členem tovaryšstva polského v Paříži a také čestným občanem mnoha českých měst. 
Roku 1893 byl jmenován profesorem evropské literatury na Univerzitě Karlově. Byl také členem České 
akademie věd a umění (jmenován císařem 20. dubna 1890).  
Vrchlický byl opakovaně nominován na Nobelovu cenu za literaturu, cena mu však nikdy nebyla udělena.  
Pseudonym Jaroslav Vrchlický si zvolil na návrh spolužáka z klatovského gymnázia Josefa Thomayera. 
Jako studenti na jaře navštívili rozkvetlé údolí řeky Vrchlice u Kutné Hory a Vrchlický byl unesen 
nádhernou jarní scenérií. Tento pseudonym dříve používal kutnohorský básník Josef Jelínek Vrchlický 
(1842–1869). V údolí Vrchlice v roce 1919 vytesal kutnohorský sochař Josef Chvojan do pískovcové skály 
Vrchlického reliéf na ploše přes 12 m². 
Jeho dílo obsahuje přes 200 svazků, mj. přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. 
Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou ukázkou formální dokonalosti, avšak zároveň poměrně 
čtivé. Vrchlický se snažil dokázat, že čeština je jazyk, který dokáže vyjádřit vše. 
Pozdějšími generacemi, počínaje generací 90. let 19. století, byla Vrchlického tvorba často kritizována a 
odsuzována za mnohomluvnost, patos, samoúčelnou rétoriku a šroubovanou jazykovou skladbu. Proti 
jeho dílu vystoupili například také o tři roky starší Tomáš Garrigue Masaryk, jenž Vrchlického uznával 
jen jako dobrého překladatele, a F. X. Šalda. Až další generace básníků jako např. Viktor Dyk, Lev Blatný 
a Jaroslav Seifert, si uvědomila kvalitu jeho básnického díla, nyní je Vrchlický považován za jednoho z 
nejvýznamnějších českých básníků. 
Vrchlický svým ideově bohatým dílem připravil půdu pro symbolismus. Cílem jeho díla bylo vytvořit 
poezii, která by se zcela vyrovnala vrcholnému evropskému básnictví a která by ztělesňovala harmonický 
ideál člověka. Zabýval se historickými náměty, vývojem lidstva. Vycházel mj. z Legendy věků od Victora 
Huga. Při tomto mapování historie nacházel největší inspiraci v antické lyrice. 
 

Zdroj: Wikipedia     

ZEMŘEL LUBOMÍR LIPSKÝ 

Ve věku 92 let zemřel v pátek 2.října 2015  herec Lubomír Lipský.  
Odehrál stovky rolí, do povědomí diváků se zapsal například jako děda Potůček v seriálu Tři chlapi v 
chalupě. Hrál v mnoha filmových komediích. 
 
Lipský, který se narodil 19. dubna 1923 v Pelhřimově, zkoušel štěstí u divadla už před válkou s bratrem 
Oldřichem, který se stal režisérem. Poprvé hrál v roce 1935 ve Strakonickém dudákovi. 
Po válce se účastnil založení Divadla satiry. V dalších desetiletích pracoval v Městských divadlech 
pražských, v Divadle ABC a v Divadle Na Jezerce. Roku 1997 získal Cenu Thálie v úloze Billyho Kippa v 
muzikálu Sny z Nového Yorku a v roce 2006 dostal Thálii za celoživotní herecké mistrovství. 
 

   
   

http://media.novinky.cz/267/512675-original1-t2zfq.jpg
http://media.novinky.cz/268/512682-original1-4z5eh.jpg
http://media.novinky.cz/268/512681-original1-nms1f.jpg
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Lubomír Lipský na snímku z roku 2012 
FOTO: Jan Handrejch, Právo 

Lubomír Lipský s Jiřinou Bohdalovou (Čtyři 
vraždy stačí, drahoušku) 
FOTO: Česká televize 

Lubomír Lipský (Cirkus Humberto) 
FOTO: Česká televize 

 
Široké veřejnosti jsou známé především filmové role. Už v padesátých letech byl Lipský třeba 
alchymistou v Císařově pekaři. Také si zahrál v pohádce Byl jednou jeden král či v parodiích Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku a Zabil jsem Einsteina, pánové, v komedii Šest medvědů s Cibulkou nebo v hudební 
pohádce Ať žijí duchové. 
Hodně točil seriály jako Dobrodružství kriminalistiky, Stříbrná žíla, Malý pitaval z velkého města, Slavné 
historky zbojnické, Cirkus Humberto, Saturnin, Správná šestka, Četnické humoresky či Nemocnice na 
kraji města po dvaceti letech. 
Ve své době byla hodně populární úsměvná série Tři chlapi v chalupě a také spousta scének, které v 
sedmdesátých a osmdesátých letech točil pro televizi.  
V posledních letech se objevoval v komerčních projektech typu Školní výlet, Kameňák 3 a podobně. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
                                                                                      Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 

HRADY A ZÁMKY 

HRAD KARLŠTEJN 

 

 
Hrad, jehož postavení mezi českými hrady je výjimečné, a to nejen historickým významem, ale i jeho 
mohutností a architekturou.  
Založil jej roku 1348 český král Karel IV. (v roce 1355 korunován na římského císaře). Hradu 
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připadla úloha dobře zabezpečené schránky korunovačních insignií a nejcennějších relikvií římské 
říše. Hrubá stavba Karlštejna trvala přes deset let, vnitřní úpravy kaple svatého Kříže se protáhly až 
do roku 1365. Hradní opevnění mělo ve své době odolat jakýmkoli útokům a to se skutečně potvrdilo 
v roce 1422, kdy Karlštejn marně obléhali Pražané. Na konci 16. století ještě byly z příkazu císaře 
Rudolfa II. opraveny poškozené hradní budovy, ale přesto v té době již počínal postupný úpadek 
Karlštejna. Roku 1619 byly odvezeny korunovační klenoty i s archivem do Prahy, v roce 1620 
posádka vydala hrad vojsku Ferdinanda II. bez boje a roku 1648 dobyli hrad Švédové. Třebaže 
chátrání hradu pokračovalo, uvědomovali si nejen čeští vlastenci, ale i majitelé hradu - habsburští 
panovníci - historický význam Karlštejna. Císař František II. i jeho syn Ferdinand proto nechali 
nejvíce postižené části opravit. Po roce 1853 dozor nad těmito pracemi převzala nově založená 
Centrální komise na ochranu památek se sídlem ve Vídni. Dnešní podobu získal Karlštejn při 
puristické úpravě v letech 1887-1899. Základní stavební plány navrhl profesor Friedrich Schmidt, s 
přihlédnutím ke stanoviskům dalších odborníků však byly pozměněny Josefem Mockerem, který 
současně vykonával vrchní dohled nad probíhajícími pracemi. 
 

 

Jednotlivé části hradu jsou umístěny do 
různých výškových úrovní, které vyjadřují 
jejich význam. Hradu dominuje masivní 
hranolová věž zvaná Velká, jejíž půdorys má 
strany 25 a 17 metrů. Průměrná síla zdiva je 4 
metry, na severní straně dokonce přes 6 
metrů. Hlavním prostorem této věže a celého 
hradu je kaple sv. Kříže. Její stěny obíhá ve 
spodní části pás s broušenými 
polodrahokamy, vsazenými do pozlaceného 
štuku. Čela kleneb vyplňují deskové obrazy, 
převážně od Mistra Theodorika, které jsou 
gotickými malbami světového významu.  

 

  
 
Unikátní soubor 129 maleb, představuje "veškeré vojsko nebeské", ideální nebo přibližné podobizny 
světců, svatých papežů a biskupů, rytířů thébské legie, svatých vládců a církevních učitelů. Tyto díla 
navrhnul a většinu z nich namaloval Mistr Theodorik, "dvorní malíř" Karla IV. Výzdobu kaple 
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doplňují nástěnné malby. Klenba je celá pozlacena a pokryta čočkami z benátského skla. 
  

Prohlídková trasa číslo 1: Zpřístupněné interiéry Císařského paláce (Dvořenínská a Rytířská síň s 
kaplí sv. Mikuláše, Ložnice, Audienční a Hodovní síň, Sál předků s největší obrazovou galerií 
českých panovníků v ČR), přibližují dnes soukromé i reprezentační sály s částečně dochovaným 
zařízením ze 14.-19. století. Mariánská věž představuje v Pokladnici a Klenotnici nejcennější 
předměty z karlštejnských sbírek, včetně repliky Svatováclavské koruny českých králů. Součástí 
prohlídky je i Studniční věž a bývalé hradní vězení zv. Červenka. 
Prohlídková trasa číslo 2: Zahrnuje Mariánskou a Velkou věž s nejhodnotnějšími interiéry hradu. 
Součástí této trasy je kaple Panny Marie a kaple sv. Kateřiny s unikátními nástěnnými malbami ze 
14. století, dále pak Sakristie, visutý věžní most, Lapidárium, Hradní obrazárna a Knihovna s 
expozicí Mockerovy přestavby hradu a kaple sv. Kříže, jejíž interiéry s vynikajícími malbami Mistra 
Theodorika jsme již zmínili.  

  
Výsledný dojem z návštěv hradu: velmi dobrý. 
 Impozantní hrad prakticky ve všech kategoriích. Bohužel, každý návštěvník Karlštejna se musí 
smířit s faktem, že se jedná o nejnavštěvovanější hrad České republiky a soukromí si zde rozhodně 
nevychutnáte. Při cestě od parkoviště k hradu je nutno ignorovat velké množství stánků a obchodů 
se snaživými prodavači. Organizaci prohlídek na Karlštejně zvládají - i při tom náporu - velmi dobře, 
čeká se sice vždy, ale jen přiměřenou dobu. 
 

Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka. 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ZAJÍMAVOSTI 

ZASTÁVKA MHD PŘIPOJÍ K INTERNETU I DOBIJE MOBIL. LIDÉ JI UŽ MOHLI 
VYZKOUŠET. 

Připojí k internetu, dobije mobil a ukáže, jaké je počasí.  
Lidé si mohli vyzkoušet zastávku nové generace, která byla odhalena v ulici Na Příkopě v rámci letošního 
ročníku Designbloku.  
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Kromě možnosti dobití mobilního telefonu a připojení k wifi je v zastávce zabudován LCD monitor s 
jízdními řády i mapou, která ukáže dostupné památky v okolí. Zastávku bylo možné si vyzkoušet díky 
jedné z expozic letošní přehlídky designu zvané Designblok v Praze. 
Organizátoři iniciativy Pro lepší město, která vznikla za účelem oživení debaty nad současnou podobou 
venkovního mobiliáře v Praze, představila v průběhu přehlídky modely studentů designu, které vznikly v 
rámci soutěže.  
Za návrhem moderní zastávky stojí dvojice studentů Eduard Hermann a Matěj Coufal.  
„Inspirovali jsme se řekou, která protéká hlavním městem a je jeho nedílnou součástí. Návrh má působit 
konzervativně, přitom však spontánně a nenápadně, má splynout s Prahou,“ vysvětluje Eduard 
Hermann.  
Zastávku bylo možné testovat do konce Designbloku, tedy do 27. října, poté zase z centra zmizela. Není 
jisté, kdy Pražané budou moci zastávky skutečně používat.  
 

Zdroj: idnes.cz 

DĚDEČKOVÉ A BABIČKY KŘIŽUJÍ ČESKÉ HORY NA ELEKTROKOLECH 

 
 
Aktivní senioři objevili kouzlo 
elektrokol.  
Musí se sice stále opírat do 
pedálů a stačit s dechem, ale 
elektromotor dodá zhruba 
čtvrtinu výkonu potřebného 
ke zdolávání stoupání a i to 
stačí, aby sportovně založení 
dědečkové a babičky jezdili na 
výlety skoro jako zamlada. 
„Ještě loni jsem jezdil na 
běžném horském kole. Letos 
jsem přesedlal na elektrokolo.  
  

 
 
Fantasticky se mi zvětšuje akční rádius. Nejen ve vzdálenosti, kdy zvládám porce i kolem 80 kilometrů za 
den, ale i ve stoupání. 
Je to úžasné,“ řekl reportérovi Práva sedmasedmdesátiletý rodák z Jablonce nad Nisou při odpočinku 
nedaleko Smědavy v Jizerských horách na trase kopírující legendární Jizerskou 50. 
„Studoval jsem techniku v Praze, ale ta mi k srdci nepřirostla. Vždyť tady mám za domem místo nějaké 
zahrádky celé hory,“ usmívá se. Stejný temperament, jen na opačné straně republiky, čiší z 
pětašedesátileté paní Marty na šumavském Javorníku, jinak uznávané houslistky. 
 
„Musela jsem si pořídit elektrokolo, jinak bych do kopce nestíhala svého nového partnera. Je to cvok, 
pořád do toho šlape. Máme dohromady osm vnuků a pořád jsme v terénu,“ směje se. Na věk oba nehledí, 

http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A151014_135705_praha-zpravy_nub&foto=NUB5e9530_plmmalostranskenamesti_noc.jpg
http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A151014_135705_praha-zpravy_nub&foto=AHA5e96d1_4.jpg
http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A151014_135705_praha-zpravy_nub&foto=AHA5e96d3_Praha13102015Vysetrovatele.jpg
http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A151014_135705_praha-zpravy_nub&foto=NUB5e9531_plmvyton.jpg
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zkrátka řečeno, jsou akční a elektrokolo jim k tomu pomáhá. Nejen sportovně založení senioři nebo ti, co 
mají už našlápnuto do důchodu, si pořizují elektrokolo. 
 
Je to pomocník i pro běžné malé nákupy, třeba na šumavských vískách. „Senioři si elekrokolem chtějí 
prodloužit své zážitky, usnadnit dojezdy a námahu. Celkově trh s elektrokoly v ČR rostl dvojnásobně 
oproti loňskému roku. V rámci prodejů v našem projektu je nárůst prodeje více než čtyřnásobný oproti 
roku loňskému. Před pěti lety jsme vlastně úplně začínali a prodeje byly v řádu jednotek kusů,“ potvrdil 
Právu Petr Holubec z Pražské energetiky, která elektrokola prodává. 
Podle něho se vracejí dokonce už zákazníci, kteří jeden typ „ojezdili“ a chtějí nové elektrokolo. „Nejvíce si 
je pořizují čtyřicátníci a starší, kteří si chtějí koníčka užít. Objevují se častěji i ženy, z důvodu snadnějšího 
držení kroku,“ dodal. 
A o jaký druh elektrokol je největší zájem? Jsou to kola českého původu se středovým umístěním 
elektromotoru a baterií buď na rámové trubce, anebo vzadu, za sedlem na nosiči. 
 
„Dojezd je 85 až 120 km. Záleží na terénu, počasí. Jde o skládačky, městská kola, treková a horská s 
různou velikostí kol. Cenové rozpětí je od 25 do necelých 50 tisíc korun včetně DPH,“ konstatoval 
Holubec. 

Zdroj: Novinky.cz 

ČEŠI STÁLE ČASTĚJI PÍŠÍ ZÁVĚTI, NA DOBROČINNOST ODKAZUJÍ MILIÓNY 

Pokud nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. Loni tak státní kase propadlo bezmála 180 
miliónů korun. Přibývá však Čechů, kteří závěť sepíší a svůj majetek odkážou na dobročinné účely. 
 
Pražská zoo tak například dostala 60 miliónů korun, humanitární organizace Člověk v tísni činžák nebo 
domov seniorů v Praze veškeré úspory manželského páru, který v něm bydlel. Zatímco v Anglii, USA 
nebo v Kanadě jde o poměrně běžnou věc, Češi se odhodlávají k sepsání závěti až v posledních letech. V 
případě Stanislava Rákose ponese jeho dar dokonce i jeho jméno. 
Pojmenují po něm pavilón ptactva 
Vášnivý chovatel papoušků totiž odkázal pražské zoo ještě za života deset miliónů korun na stavbu 
nového pavilónu pro ptactvo a ve své závěti na zahradu převedl ještě majetek v hodnotě více než padesát 
miliónů korun. Rákos byl členem Klubu přátel exotického ptactva od roku 1945 a patřil mezi přední 
znalce a české chovatele. 
 
Další dobrodinec pan Žofka pravidelně pomáhal humanitární organizaci Člověku v tísni. „Původně 
uvažoval o závěti, ale nakonec se rozhodl zbavit se povinnosti správy tohoto majetku a daroval nám 
činžovní dům již za života. Při podpisu darovací smlouvy se mu trochu třásla ruka, a když byly oficiality 
ukončeny, začal se usmívat a řekl nám, jaká je to pro něj úleva, že to má pro sebe vyřešené,“ vzpomíná 
Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. 
 
Celé jmění 
„Jedná se o největší jednorázový dar, jaký jsme kdy v historii od jednotlivce obdrželi, protože hodnota 
domu je přes 20 miliónů korun. Teď ho spravujeme a z výtěžku z nájmu pomáháme lidem v tísni,“ 
doplnil Vyhnálek. 
Celé své jmění zanechala paní Antonie Heřmanová spolu se svým manželem Lvem Heřmanem 
pražskému Domovu Sue Ryder. Bezdětní Heřmanovi byli první manželskou dvojicí, která přišla žít do 
domova v roce 2000. Patřili mezi několik válečných veteránů, o které Sue Ryder v té době pečoval. 
V roce 2001 pan Heřman zemřel. Paní Antonie na něj vzpomínala dalších 10 let, než v březnu 2011, 
zemřela. O jejich sepsané závěti, v níž odkázali domovu veškeré úspory ve výši téměř 800 tisíc Kč, věděla 
pouze tehdejší sociální pracovnice, která ji uložila do trezoru. 
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Darování či sepsání závěti není nijak složitý proces. Na americkém kontinentu a na severu Evropy po 
sobě zanechá závěť přes polovinu obyvatel. Češi tomu však ještě úplně nepřišli na chuť. „Lidé se bojí, že 
pak dříve zemřou nebo že naštvou své příbuzné,“ vysvětluje Vyhnálek, který je zároveň mluvčí kampaně 
Závěť pomáhá. 
 
Mezinárodní den závětí  
Na webových stránkách www.zavetpomaha.cz začaly neziskovky vybízet k tomu, pokud už jim nezůstala 
žádná rodina či blízcí přátelé, lidé svými prostředky a odkazem podpořili činnost některé z dobročinných 
organizací. V neděli 13. září spolu s ostatními světovými organizacemi slaví i ty české Mezinárodní den 
závětí a doufají, že osloví všechny, které tato varianta dosud nenapadla. 
 
Podle průzkumů totiž asi polovina českých seniorů pravidelně nebo příležitostně přispívá na dobrou věc. 
Když se na sklonku života k sepsání závěti odhodlají, nemusí se pravděpodobně obávat negativní reakce 
příbuzných a okolí. Svědčí o tom anketa serveru Novinky.cz mezi více než 8000 čtenáři, která ukázala, že 
82,5 procenta z nich by nevadilo, kdyby jejich příbuzní odkázali část svého majetku na dobročinnost. 
 
Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné 
organizace, dokonce dožívají vyššího věku než zbytek populace. 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ZDRAVÍ 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - LÁZNĚ KUNDRATICE 

Lázně Kundratice vznikly jako 
součást městečka Osečná v 
roce 1881 a lze je zařadit mezi 
jedny z nejstarších lázní v 
Čechách. Jako přírodní léčivý 
zdroj se v těchto lázních 
používá sirnoželezitá slatina. 
Lázně Kundratice poskytují 
svým hostům léčebné 
procedury,   

které působí velice příznivě na 
onemocnění pohybového 
ústrojí.Poloha léčebny využívá 
příznivé klimatické podmínky 
Ještědského pohoří, které 
chrání Lázně Kundratice před 
studenými severovýchodními 
větry. Krajina kolem léčebny je 
bohatá na borové lesy, háje, 
luka a rybníky. 

 
Přírodní léčivé zdroje - Lokální zdroj přírodních peloidů. 
Léčebné indikace - Dospělí: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické. 
Volný čas - Minigolf, tenisové kurty, tanec.  Místo je ideální pro pěší túry a cyklistiku. 
V areálu lázní je také možné rybařit a plavat. 
 
Výlety do okolí 
Ještěd – hotel s televizní věží: 
Dominanta Liberce, která 
obdržela cenu Augusta Perreta 
za architekturu. Z její vyhlídky 
se otevírá úchvatný pohled po 
kraji. 
Červený kámen: Vyhlídka na 
Podještědí. 
Podještědské muzeum Karolíny 

 

Lemberk: Zámek, jehož historie 
je nerozlučně spjata se jménem 
a osudem sv. Zdislavy z 
Lemberka, které je věnována 
zdejší muzejní expozice. Kromě 
toho nabízí expozici moderního 
skla a tzv. „pohádkový sál“. 
Sychrov: Zámek, přestavěn ve 
tvarech romantické gotiky. 
 

http://www.lecebne-lazne.cz/upload/images-cache/478/800.jpg
http://www.lecebne-lazne.cz/upload/images-cache/480/800.jpg
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Světlé. 
 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 
   Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČEŠTINA 

Po nějaké době si opět připomeneme vyjmenovaná slova, abychom nevyšli ze cviku. 
 
Doplňte I Í /Y Ý: 
 
Sl-šel jsem v-pravovat pověst o Semtínské l-pě. 
Nem-sli si, že se máš čím chlub-t. 
To se od vás dozv-dám pěkné věci! 
Mám dojem, že jste v-vedený z m-ry, že jste na konci svých s-l. 
Na vašem m-stě b-ch raději odjel na pár dní do L-tom-šle. 
V mez-l-dských vztaz-ch b- měla vládnout upřímnost. 
Co na srdci, to na jaz-ku. 
S-náčku, buď opatrný, dej na sebe pozor. 
Nepov-dej nesm-sly, m-slíš, že ti věřím? 
Nemůžeš dělat co se ti zl-bí. 
Položil si prst na ústa a tiše s-kl. 
Pokus-l jsem se sm-řit s nepříjemnou m-šlenkou. 
Půlku vchodu do krámku zab-raly dveře a zb-tek b-l v-klad. 
Zvedl sluchátko, v-točil číslo a začal mluv-t. 
Neb-l to všechno om-l? 
Nedoufal jsem, že se ocitnu mez- v-tězi. 
Občas jsem bl-kl baterkou. 
Když přátelé odešli, vel-ce dlouho a nel-tostně jsem zp-toval svědomí. 
Přes-pací hodiny jsou dnes už jen dekorace. 
Tak obrovský stroj jsem v-děl poprvé. 
Chceš m- namluv-t, že je to v-s-lačka? 
Na chodníku stála skup-nka vlasatých a nem-tých v-rostků. 
 

Zdroj: Radka Hejmalová-Millar 
 Rubriku připravila: Radka Hejmalová-Millar 

   

ZÁBAVA 

RECEPTY 

Koblížky z trouby 



 

Krajanské listy 

listopad 2015 16/21 
 

 

Na 15 koblížků potřebujete:  
 
500 g hladké mouky 
250 ml mléka 
1 žloutek 
40 g cukru krupice 
50 g másla 
sůl 
1 vanilkový cukr 
42 g droždí 
 
Na potření:  
máslo a rum, meruňkovou 
marmeládu, moučkový cukr 
 

 

Postup:  

Máslo rozpusťte a nechte ho zchladnout. Do mísy nalejte mléko, rozpusťte v něm cukr krupici a 

kvasnice/droždí/a zasypte vše ještě 200 g mouky. Těstíčko promíchejte a nechte asi 15 minut stát. Poté 

do něj přidejte zbytek mouky, žloutek, máslo, špetku soli, vanilkový cukr a vypracujte pevné těsto, po 

chvíli vám vařečka nebude stačit a budete si muset pomoct rukama na pracovní ploše. Těsto přikryjte 

utěrkou a nechte pomoučněné asi 30 minut kynout. Poté vyválejte plát vysoký asi 3 mm a skleničkou 

vykrájejte kolečka o průměru asi 5 cm. Do středu poloviny z nich naklaďte marmeládu, přiklopte 

prázdným kolečkem a kraje přimáčkněte k sobě. Koblížky naskládejte na plech s pečicím papírem a 

nechte je ještě asi 15 minut kynout. Pak je 20 minut pečte. Ještě horké je potírejte rumem a rozpuštěným 

máslem a pocukrujte. 

Rychlé loupáky 
 

 

Na 8 loupáků potřebujete:  
 
500 g hladké mouky 
1 vejce 
1 vanilkový cukr 
200 ml mléka 
2 lžíce cukru krupice 
80 g másla 
21 g droždí 
citronovou kůru 
sůl 
 
Na potření:  
žloutek a mák 

Postup: 

Máslo rozpusťte a nechte 

zchladnout. Do mísy nalejte 

vlažné mléko, rozdrobte kvasnice, 

přidejte cukr krupici a 200 g 

mouky. Těstíčko promíchejte a 

nechte asi 15 minut stát. Pak do 

základu doplňte zbytek mouky, 

vejce, vanilkový cukr, máslo i 

nastrouhanou citronovou kůru a 

špetku soli. 

Vypracujte pevnější těsto, budete si určitě muset pomoct rukama. Nechte ho 15 minut kynout pod 

utěrkou. Troubu rozehřejte na 170 stupňů. Těsto rozválejte na kulatý plát vysoký asi 3 mm a rozdělte ho 

rádýlkem křížem na 8 trojúhelníků. Každý z nich trochu natáhněte (podobně jako u croissantů) a 
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zarolujte. Rozložte na plech, nechte 10 minut odpočívat, pak je potřete rozšlehaným žloutkem, posypte 

mákem a dejte na 20 až 25 minut péct do křupava. 

Zdroj: Internet 

HUMOR 

Podezřívavá žena se táže: "Můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec dostala rtěnka?" 

"Nemůžu, nevím. Docela jasně si pamatuji, že košili jsem si sundal." 

--------------- 

Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a ty se dřeš s parketami!  Měla bys jít raději na vzduch a 

umýt mi auto." 

--------------- 

Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí "Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?" 

 "Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala." 

---------------- 

Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. 

Jejich analytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní 

úroveň zvedla na trojnásobek. 
Zdroj: Internet 

Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

NAPSALI JSTE NÁM 

NÁŠ VÝLET - DRAČÍ HORY 

  
 

Nedávno jsme byli s partnerem v Dračích horách. Možná bych se mohla sáhodlouze rozepisovat o tom, 

jaké jsou, ale myslím, že bude bohatě stačit, když napíšu, že jsou krásné, nádherné, dechberoucí a 

úchvatné.  

Samotný příjezd do hor je moc pěkný. Projíždí se vesničkami, klikatými cestami s výhledem do krásných 

údolí, které hrají, při správném načasování před západem slunce, barvami. Hříchem by bylo se na chvíli 

nezastavit a neudělat si pár fotek. V případě, že člověk přijíždí od Joburgu nebo se do něj vrací, určitě 

stojí za to jet kolem vodní hráze Sterfontein. Mezi ní a Bergville je krásné stoupání s výhledem do údolí s 
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malou nádrží a možnost zastavení se v Little Switzerland. Po cestě člověk může potkat zebru nebo 

paviány, kteří sedí kolem silnice. U Sterfontein je i kemp s možností ubytování jak ve vlastním stanu, tak 

v chatičkách (docela pěkných chatičkách).  

V JAR je podle mě docela problém najít sladkou vodu, kde nejsou krokodýli a jiný přítel člověka - a tato 

nádrž je právě jedna z nich. Dá se zde koupat a jezdit třeba na vodních lyžích. Samotné okolí nádrže má 

své charizma nezaměnitelné krajiny, na kterou se člověk vydrží dívat. K vidění je i spousta 

"sudokopytníků". 

 

V Dračích horách jsme byli opět ubytovaní v Didimě, která je kousek od Cathedral Peak (ubytovací resort 

o pár metrů dále). Didima je menší "vesnička" horských chat afrického stylu. Na výběr self catering nebo 

se stravou. Je to levnější varianta oproti Cathedral Peak, které je o poznání honosnější a dražší. Podle nás 

v Didimě až tak dobře nevaří, ale u self cateringu to člověka netrápí. Je zde k dispozici i gril, takže my 

jsme si dovezli dřevo a kus vynikajícího jihoafrického hovězího. Z chatičky je nádherný výhled do 

okolních hor a neskutečný klid. Pod vesničkou je k nalezení ještě kemp, který se v letních měsících 

nezastaví. 

 

Pro info: tato oblast Dračích hor je národním parkem - platí se zde vstupné (cca R35 na den), neplatí se v 

případě, že jste zde ubytovaní. Ovšem - jste-li ubytovaní v Didimě a chcete autem do Cathedral Peak, pak 

zaplatíte za vjezd R50 (z této částky se dá použít R30 v místní restauraci). 

 

  
 

V Cathedral Peak je golfové hřiště, mini golf, jsou zde bazény s krásným výhledem (doporučuji vzít si 

plavky - měli jsme 30 stupňů a bazén s výhledem jen a jen vybízel ke spočinutí). Je zde i jízdárna a 

možnost výletu vrtulníkem. To jsme neabsolvovali, ale troufám si říct, že to stojí za to. Jak z Didimi, tak i 

z Cathedral Peak se dá jít na nepřeberné množství výletů. Na recepci je k vyzvednutí mapka s popisem 

jednotlivých tras (vzdálenost, časová a fyzická nárocčnost a co je k vidění). Jedna z velmi lehkých, ale 

výhledově nádherných je Neptuns Pool. Když je hezky, dá se tam pak i koupat. Loni jsme se koupali ve 
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vodě, která je křišťálově čistá, chladivá a celkově příjemná. Trasy jsou od lehkých až po hodně náročné - 

např. výstup na Bell, kdy se vychází velmi brzo ráno za doprovodu průvodce. 

 

V Cathedral Peak poměrně dobře vaří a z terasy je krásný výhled. Člověk se jen a jen kochá. Obecně jsou 

hory hezčí v létě, kdy je všechno zelené a člověk z té vší zeleně prostě nemůže spustit oči. Když jsme tam 

byli pár týdnů zpátky, tráva byla ještě do žluta, ale můžu říct, že i to mělo svůj charakter. Počasí bylo 

jeden den horké, nad 30 stupňů a druhý den začalo ráno na 15 s mráčky, ale to se postupně rozjasnilo, a 

pak už bylo třeba se mazat a dát si něco na hlavu.  

Na výlet je určitě dobré nepodcenit pitný režim, opalovací krém, něco na hlavu, pohodlné boty a 

malinkou, opravdu malinkou svačinku. Po návratu si pak člověk s hladem lépe vychutná jídlo a znova ten 

krásný výhled z terasy. 
Zdroj: Markéta Sladká, Johannesburg 

LYŽIARSKY INŠTRUKTOR 

Keď som pracovala ako lyžiarsky inštruktor v Rakúskom Tirolsku stretla som sa s jedným  známym z 

Juhoafrickej republiky, ktorého som spoznala v roku 2009 na kurze pre inštruktorov lyžovania.  

Známy pracoval ako inštruktor snowboardingu a momentálne má na starosti výrobu umelého snehu. 

Niekoľko zimných sezón pôsobil v rezorte Afriski, ktorý sa nachádza v kráľovstve Lesotho. Osobne ma 

pozval, aby som sa stala súčasťou ich tímu v Afriski a učila najmä juhoafrických klientov lyžovať a 

snowboardovať.  

Prijala som toto pozvanie pracovať v Afrike, vyplnila som žiadosť o prijatie do zamestnania, prihlášku a 

absolvovala som pohovor so zamestnávateľom cez  internet.  

Požiadavky na prácu v Lesothe boli na moje prekvapenie náročnejšie ako som si pôvodne myslela. 

Vzhľadom na moje skúsenosti s prácou inštruktora v talianskych, rakúskych Alpách a v Tatrách, viem 

porovnať prácu v strediskách. Nikdy predtým som sa nestretla s otázkami ako napríklad:  

,,Ako by si reagovala v situácii, ak by sa spolubývajúci správal vulgárne?‘‘ Otázkam kladeným v úvodnom 

dotazníku som spočiatku vôbec nerozumela, avšak  neskôr som zistila, že sú veľmi podstatné.  

Život vo veľmi malom lyžiarskom stredisku uprostred horskej krajiny Lesotho je iný ako vo veľkých 

európskych strediskách. Vlastná skúsenosť v oboch typoch stredísk mi dovoľuje porovnať pôsobenie a 

prácu v nich.  
 

  
Keď som sa ocitla po šesťhodinovej ceste autom v lesothských horách zistila som, že okolo rezortu sú len 

a len hory a dedinky sa nachádzajú pár desiatok kilometrov od Afriski. V Afriski nie je obchod s 
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potravinami, ani veľké hotely, či množstvo kilometrov zjazdoviek. V Afriski je jeden hlavný lyžiarsky 

svah, ktorý má jeden  kilometer a niekoľko menej náročných svahov vhodných na učenie začiatočníkov, 

jedna reštaurácia, jedna kaviareň a niekoľko horských chát slúžiacich ako ubytovanie.  

Zamestnanci Afriski žijú spoločne v drevených domčekoch a ubytovaní sú v izbách po 6 ľudí. Hlavne 

kvôli nepretržitému kontaktu s rovnakými ľuďmi sa zamestnávatelia uisťujú, že zamestnanci rezortu 

zvládnu psychickú záťaž, ktorá vzniká v malých priestranstvách, či komunitách.  

Pracovať v Afriski bola pre mňa úžasná skúsenosť, aj vzhľadom na to, že som musela učiť väčšinu 

klientov ako chodiť po snehu, či ako sa obliekať na výučby lyžovania. Rozdiel oproti strediskám v Európe 

bol hlavne v tom, že výučba lyžovania v rozsahu štyroch hodín bola pre začiatočníkov povinná.  

 

Veľmi sa mi páčilo chcenie, ktoré bolo očividné z tvárí  juhoafrických klientov.  

 

Vzťahy medzi klientami a kolegami v Afriski sú dodnes veľmi hlboké, resp. dlhodobé. Pripadala som si 

ako v strede ničoho alebo skôr ako na konci sveta, práve tento fakt nám napomohol vážiť si jeden 

druhého a navzájom spolupracovať. V Afriski som sa naučila množstvo vecí práve vďaka úprimným 

ľuďom, ktorí so mnou pracovali.  

Lesothskí obyvatelia sú veľmi otvorení a priateľskí ľudia. Basotho sú obyvateľmi Lesotha, ktorí nemajú 

problém spolupracovať s Juhoafričanmi a pracovať pre nich vo vlastnej krajine. Veľmi sa mi pozdávalo čo 

som zistila, keď som robila rozhovory so študentami lesothskej strednej školy. Študenti pri otázke o 

diskriminácii a rasizme reagovali, že nevedia aký má význam slovo rasizmus. Oni to vedieť nepotrebujú.  

 

  
 

Rozhovor som so študentami uskutočnila kvôli výskumu, ktorý bol súčasťou mojej diplomovej práce o 

klíme tried stredných škôl na Slovensku v porovnaní so strednými školami v Lesothe. Myslím si, že sa 

máme od domácich z kráľovstva Lesotho čo učiť.  

Aj preto som sa rozhodla opätovne prísť do Lesotha, ale aj do Juhoafrickej republiky ako sprievodca pre 

slovenských turistov. Motiváciou boli pre mňa práve ľudia, ktorých som mala to šťastie spoznať a tiež 

príroda, ktorá sa od našej odlišuje a je tak čarovná. 
Zdroj: Lenka Jezerčáková, Slovensko 
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SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

Slyšel jsem vypravovat pověst o Semtínské lípě. 

Nemysli si, že se máš čím chlubit. 

To se od vás dozvídám pěkné věci! 

Mám dojem, že jste vyvedený z míry, že jste na konci svých sil. 

Na vašem místě bych raději odjel na pár dní do Litomyšle. 

V mezilidských vztazích by měla vládnout upřímnost. 

Co na srdci, to na jazyku. 

Synáčku, buď opatrný, dej na sebe pozor. 

Nepovídej nesmysly, myslíš, že ti věřím? 

Nemůžeš dělat co se ti zlíbí. 

Položil si prst na ústa a tiše sykl. 

Pokusil jsem se smířit s nepříjemnou myšlenkou. 

Půlku vchodu do krámku zabíraly dveře a zbytek byl výklad. 

Zvedl sluchátko, vytočil číslo a začal mluvit. 

Nebyl to všechno omyl? 

Nedoufal jsem, že se ocitnu mezi vítězi. 

Občas jsem blikl baterkou. 

Když přátelé odešli, velice dlouho a nelítostně jsem zpytoval svědomí. 

Přesýpací hodiny jsou dnes už jen dekorace. 

Tak obrovský stroj jsem viděl poprvé. 

Chceš mi namluvit, že je to vysílačka? 

Na chodníku stála skupinka vlasatých a nemytých výrostků. 

 


