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Vážení a milí krajané, 
 
v říjnových Krajanských listech se dočtete o novinkách na Velvyslanectví ČR v Pretorii. Dále prosím 
nepřehlédněte pozvání na Evropský den jazyků v Pretorii či pozvánku Ing. Bárty na cyklistický výlet po 
stopách Emila Holuba. V rubrice české osobnosti se dočtete o pomníku pro Miladu Horákovou či 
o Jarmile Novotné. V rubrice hrady zámky navštívíme hrad Bítov a v zajímavostech se dočtete o úmrtí 
Radima Palouše, mluvčího Charty 77. Závěrem navštívíme Lázně Bohdaneč a nechybí ani cvičení 
z českého jazyka, včetně pozvání na seminář českého jazyka od Radky Hejmalové-Millar. 
 
Přejeme Vám příjemný říjen! 
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ÚVODNÍ SLOVO NOVÉHO VELVYSLANCE 

 
Vážení a milí krajané, 

dovolte mi, abych vás oslovil krátce po svém příjezdu do země, která se stala pro některé z vás trvalým, 

pro jiné přechodným druhým domovem. Je ještě brzy, abych bilancoval, nicméně budu se snažit načerpat 

atmosféru této země tak rychle, jak to jen půjde. K tomu mi můžete pomoci svým dílem právě vy, kteří 

máte z pobytu zde bohaté zkušenosti, osobní dojmy a prožitky. 

Do znalce místních poměrů mám sice ještě daleko, ovšem již na první či druhý pohled je patrné, že jde o 

zemi nesmírně krásnou, plnou různých kultur, příslibů, nadějí, ale i problémů. Řekl bych, potíží růstu, 

tedy úskalí, která musí zdolávat každý stát, který usiluje o dramatické zvýšení životní úrovně a kvality 

života svého obyvatelstva. Není pochyb o tom, že tato společnost je dost silná a zdravá, aby postupně 

dosáhla těchto cílů. Šťastným řízením osudu jsme my všichni toho nejen svědky, ale i přímými aktéry, 

protože svým vkladem můžeme přispět k další kultivací našich vzájemných vztahů a potažmo tedy i 

rozvoji obou zemí současně.  

Nezastírám, že na vás spoléhám, přátelé. Vy jste se z těch či oněch důvodů vydali do vzdálené země, kde 

jste museli dokázat a dokazujete, že obstojíte v nelehkých životních a pracovních podmínkách, což je 

kromě jiného skvělá vizitka pro zemi, kde máme kořeny. Rád vám budu naslouchat, abych ještě lépe 

porozuměl potřebám a přáním lidí na obou stranách a mohl tak s týmem, v jehož čele mám tu čest po 

nějakou dobu stát, dále našimi skromnými silami přidávat hodnotu. 

Je spousta věcí, které máme s Jihoafrickou republikou společné. Zmíním se jen o dvou hodnotách. Vedle 

toho, že jde o země moderní, nezapomínají ani na tradice. Péče o kulturní dědictví a přírodní bohatství je 

dokladem vyspělosti zemí a zárukou, že překotný vývoj současného světa nezastíní či nepřevrátí hodnoty, 

na nichž společnosti dlouhodobě stojí. A sdílení těchto hodnot je jedním z našich trvalých přání. 

Blíží se státní svátek ČR, na jehož oslavu jste všichni srdečně zváni. Pro mě osobně je to první vítaná 

příležitost seznámit se s vámi, pohovořit si a každému stisknout ruku. Moc vás zdravím a těším se na 

setkání i další spolupráci. 

Michal Král, vedoucí zastupitelského úřadu v Pretorii 

 
DALŠÍ 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) 
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KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V LISTOPADU 2015 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 16.11.-17.11.2015. 

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. 
 

Evropský den jazyků v Pretorii 
 
Z podnětu Rady Evropy se každý rok koná Evropský den jazyků oslavující jazykovou rozmanitost. Tento 
rok pořádá Evropský den jazyků v Pretorii Institutu Allince Française, ve spolupráci s Camões Institut, 
Goethe Institut, EU a DIRCO.  
Na předmětné akci budou dále participovat i velvyslanectví mnoha evropských států. Také Velvyslanectví 
ČR v Pretorii ve spolupráci s překladatelkou Radku Hejmalovu-Millar bude na této akci prezentovat 
bohatost české kultury, se kterou je i neodmyslitelně spojen český jazyk.  
 
Akce se koná v areálu Institutu Allince Française (99 Rivier Street, Sunnyside, Pretoria). 
 
Dne 24. října 2015 od 10: hod. do 15:30 hod. 
 
Během akce budou probíhat úvodní kurzy do hlavních evropských jazyků: francouzštiny, italštiny, 
němčiny a portugalštiny. Dále budou promítány filmy o jednotlivých státech Evropy. U informačních 
stánků zastoupených států se bude možné více dovědět nejen o jazyku dané země, ale i o její kultuře. 
Událost bude rovněž zpestřena zábavným programem pro děti. Více informací je možné se dočíst na 
webových stánkách www.alliance.org.za. 
 

 
Rubriku připravila: Anna Syková 

 
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 vykoných 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 Kimberly, zatím plánované mezi 15. a 19. řijnem 
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. 
 

http://www.alliance.org.za/pages/event-calendar
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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 mobile: 073 
177 6045. Email: 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 . 
 

 
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  
 
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.  

 

mailto:besser-neuburg@t-online.de
mailto:jaroslavavranova@email.cz
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mailto:RadkaHej@gmail.com
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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 

BOHATSTVÍ NA OBYVATELE V ČESKU STOUPLO ZA ROK O 50 TISÍC 

 
Čistá hodnota finančního bohatství na obyvatele v Česku loni stoupla o 50 tisíc korun na 305 tisíc korun. 
V celosvětovém žebříčku to je pokles o jednu příčku na 28. místo. Na prvním místě je Švýcarsko 
následované USA, Velkou Británií, Belgií a Švédskem. Vyplývá to ze studie skupiny Allianz, která 
analyzuje úspory a dluhy domácností ve více než 50 zemích. 
 
Čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy. 
Zatímco globálně růst celkových hrubých aktiv domácností loni zpomalil, ty české se dočkaly zrychlení 
nárůstu. Hodnota hrubého průměrného bohatství na jednoho obyvatele ČR meziročně stoupla téměř o 
7,2 procenta. O rok dříve představoval růst 3,1 procenta. 
Celosvětově hrubá finanční aktiva domácností stoupla v průměru o 7,1 procenta. Hrubá aktiva zahrnují 
veškerý movitý i nemovitý majetek domácnosti. 
 
Co se týká nastřádaného bohatství v celém bývalém východním bloku, čistá hodnota aktiv na osobu stále 
není v žádné ze zemí tohoto regionu tak vysoko, aby se státy umisťovaly v první dvacítce. Lépe než Česko 
si stojí jen Slovinsko a Estonsko. 
Pro srovnání, na Slovensku loni průměrné bohatství na člověka představovalo 5 232 eur (141 tisíc korun), 
u průměrného Poláka to bylo 6 194 eur (167 tisíc korun) a u Němce 44 769 eur (1,21 miliónu korun). 
 
Posiluje střední třída  
Odborníci z Allianz ale poukazují na to, že ve státech v bývalé sféře sovětského vlivu se od počátku 
nového milénia zdvojnásobil počet příslušníků střední třídy, což považují za pozitivní signál. 
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Celosvětově je ale jednoznačným tahounem v této disciplíně Čína, kde do této kategorie od roku 2000 
vystoupalo už více než 600 miliónů lidí. Ke střední třídě tak v roce 2014 poprvé v historii patřila více než 
miliarda lidí. Střední třída znamená osoby se jměním 6 100 až 36 700 eur (162 tisíc - 974 tisíc korun). 
 

Zdroj: Novinky cz 

ČEŠI MAJÍ DOMA MILIARDY KORUN V CIZÍ MĚNĚ 

 
Každý druhý český turista si ze zahraniční dovolené přiveze zbytky cizí měny, které nestihl utratit. Do 
směnárny s ní zavítá jen každý sedmý turista, doma ladem tak lidem leží hotovost v hodnotě téměř tři 
miliardy korun. Vyplývá to z evropského spotřebitelského průzkumu asociace Visa Europe. 
 
V uchovávání cizí měny jsou Češi společně s Dány na čele Evropy. Na opačném pólu se umístili Rakušané 
a Němci - zapomenuté zahraniční bankovky a mince má doma jen každý sedmý z nich. 
 
Zatímco Češi nemají problém s tím, že jim doma po dovolené zůstanou ležet peníze, na které pak sedá 
prach, u řady národů je běžnou praxí utrácení do poslední mince. 
Například sedm z deseti Rakušanů či více než šest z deseti Němců se za každou cenu snaží všechny cizí 
peníze utratit. Podobně se chová i nadpoloviční většina Italů. To čeští turisté jsou zdrženlivější, do 
poslední mince utratí peníze jen třetina z nich. 
 
Do směnáren se zbylou hotovostí zamíří po návratu z dovolené zhruba pětina Evropanů. V případě Čechů 
je to jen každý sedmý. 
Jsou však i výjimky – například v Turecku či v Itálii si zahraniční hotovost vyměňuje ve směnárně každý 
čtvrtý turista. 
Češi mají doma obvykle kolem 1500 korun v zahraniční měně. Osm procent dotazovaných však uvedlo, 
že jejich „zásoby“ přesahují 5500 korun. Jen tato dvanáctina cestovatelů tak doma schraňuje více než 
850 miliónů korun. 
 
Z výpočtu společnosti Visa vyplynulo, že s ohledem na ekonomicky aktivní populaci činí celková částka 
nashromážděné cizí měny v českých domácnostech zhruba 2,9 miliardy korun. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

TURISTŮ V ČESKU PŘIBYLO. NEJVÍC JEZDÍ NĚMCI A SLOVÁCI. 

Česko letos ve druhém čtvrtletí navštívilo o 8,4 procenta víc zahraničních turistů než loni. Pokračuje 
úbytek návštěvníků z Ruska, naopak téměř o polovinu přibylo turistů z Číny. Oznámil to v pátek Český 
statistický úřad (ČSÚ).  
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Hostů v hromadných ubytovacích zařízeních bylo ve druhém čtvrtletí celkem 4,4 miliónu, což je proti 
loňsku nárůst o 9,3 procenta. Výrazně přibylo domácích turistů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 10,4 
procenta. Zahraničních hostů přibylo o 8,4 procenta. 
 
Nejvíce turistů z ciziny přijelo opět z Německa. Tvořili víc než pětinu zahraniční klientely a v porovnání 
se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 14,8 procenta. 
 
Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků tvořili ve druhém čtvrtletí obyvatelé Spojených 
států amerických s meziročním navýšením příjezdů o 15,1 procenta. Na třetím místě se umístilo 
Slovensko s nárůstem o 16,1 procenta. V součtu za celé pololetí ale přijelo víc Slováků (254 tisíc) než 
Američanů (207 tisíc). 
 
Moravskoslezský kraj si polepšil 
Znovu se snížil počet turistů z Ruska, ve druhém čtvrtletí oproti loňsku o 34,4 procenta. Rusové tak 
obsadili až pátou příčku, když je překonali i Poláci s nárůstem o 3,8 procenta. Naopak nejvýrazněji 
přibylo návštěvníků z Číny, a to o 46,9 procenta. 
Z pohledu regionů se dařilo především kraji Moravskoslezskému, kde se počet ubytovaných hostů proti 
loňsku zvýšil o 16,5 procenta. 
Nárůst zaznamenal i Pardubický kraj (o 15,4 procenta) či Plzeňský kraj (o 14,2 procenta). Nejmenší 
dynamiku růstu vykázala ubytovací zařízení na Karlovarsku (nárůst o 0,4 procenta). 
 
Hlavní město Prahu navštívilo ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o osm procent turistů víc. 
Hostů v metropoli bylo celkem 1,8 miliónu, výrazně převažovali cizinci. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ČESKÉ OSOBNOSTI A VYNÁLEZY 

POMNÍK PRO MILADU HORÁKOVOU 

65 let po vynesení rozsudku trestu smrti se JUDr. Milada Horáková, oběť nejznámější československé 
justiční vraždy, dočká svého pomníku. Bude odhalen v Praze 16. listopadu tohoto roku. Pomník je 
symbolickým ztvárněním morálních hodnot a odvahy Milady Horákové bojovat za národní identitu proti 
nacismu i komunismu.  Postaven bude na dohled od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v parčíku na 

konci Sněmovní ulice, kde bude doslova „dohlížet“ na naše zákonodárce.  
 
Sedmičlenná odborná komise posoudila třiadvacet návrhů v řádně konané 
architektonicko-výtvarné soutěži, která se uskutečnila díky iniciativě Nadačního 
fondu Stránský, za podpory Městské části Praha 1 a pod záštitou ministra kultury 
Mgr. Daniela Hermana, jehož silné podpoře se projekt i nadále těší. Vítězný návrh 
akad. sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála Milada 
Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek. „Ten ptáček je Milada 
Horáková. Změnila se v něj a odlétá za svobodou. Je to silně symbolické,“ popisuje 

Josef Faltus podobu pomníku. Pult stojí na desce, na níž jsou slova Milady Horákové, které napsala ve 
svém posledním dopise před popravou: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. 
Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám 
to…“  Tato slova budou přeložena do čtyř světových jazyků.   Symbolika pomníku je velmi působivá až 
dramatická, oslovuje téměř každého. 
 
Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku zřídil Nadační fond Stránský speciální transparentní účet 
8123455001/5500.  Výši prostředků na kontě a připsání svého vkladu si může každý zkontrolovat na 
www.nfstransky.cz. A nyní to podstatné: nejen, že bude každý dárce věčně evidován jako dárce 
historického pomníku, ale pokud se přihlásí i písemně na adrese Nadační fond Stránský, Národní 11, 110 
00 Praha 1 nebo e-mailem na adrese recepce@mjs.narodni.cz, získá originální certifikát potvrzující jeho 
podíl na výstavbě pomníku. 
 
Podpora tohoto unikátního projektu nabízí unikátní možnost zapojit se do současného dění v České 
republice. 

Zdroj: mzv.cz 
Rubriku připravila: Anna Syková 

JARMILA NOVOTNÁ 

Jarmila Novotná, provdaná Jarmila Daubková, (23. září 1907 Praha – 9. února 1994 New York) byla 
česká zpěvačka, filmová herečka a operní pěvkyně. 
 

 

Narodila se v Praze v rodině 
krejčího, svoji uměleckou dráhu 
zahájila v roce 1925 jako elévka 
Národního divadla, vystupovala i v 
kabaretech, hrála též v operetách, 
vystupovala v českýchfilmech. 
Hrála též v operních představeních, 
která byla občas pořádána ve 
Vinohradském divadle. Posléze 
odešla hrát do Milána. V roce 1929 
vystupovala v Neapoli,  

V roce 1929 vystupovala v Neapoli, v 
roce 1933 v Berlíně, v témže roce 
nastupuje angažmá do Vídně, kde 
působila až do roku 1938. Přesto často 
hostovala nejen doma v 
Československu, ale i v Paříži či v 
Londýně. V roce 1939 emigrovala i s 
rodinou do USA. Nahrávala též často na 
gramofonové desky. 

 

http://www.nfstransky.cz/
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Po několik měsíců byla také žačkou Emy Destinové, poté dva roky studovala zpěv u Hilberta Vávry. S ním 
vystoupila v roli Violety při uvedení Verdiho La Traviaty v Lounech. Ohlasy tohoto představení se dostaly 
až k tehdejšímu šéfovi opery Národního divadla, Otakaru Ostrčilovi. Ten pozval mladou zpěvačku na 
předzpívání a následně jí nabídl pohostinství v roli Mařenky v Prodané nevěstě a později i roli Violety. Od 
roku 1925 studovala zpěv také v Miláně u Quarnieriho. 
Od roku 1935 až do roku 1956 vystupovala v newyorské Metropolitní opeře jako sólistka. V roce 1946 
navštívila poválečné Československo, které zahájila slavnostním koncertem v Národním divadle, do vlasti 
se pak vrátila ještě v roce 1947, kdy zde absolvovala koncertní turné. 
V roce 1947 také hrála v protiválečném americko-švýcarském (režie Fred Zinneman), ve Švýcarsku a 
Německu natáčeném, filmu Poznamenaní, který byl posléze nominován na Oscara. Ve filmu hrála matku, 
která hledá svého syna ztraceného během druhé světové války. Dětskou roli jejího syna zde ztvárnil český 
chlapec Ivan Jandl, který za svoji roli v tomto filmu získal filmového Oscara. 
Od roku 1982 ještě několikrát navštívila vlast, na sklonku života napsala vzpomínkovou knihu Byla jsem 
šťastná. 

Zdroj: Vikipedie 
Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

HRADY A ZÁMKY 

BÍTOV 

 

Předchůdcem středověkého hradu bylo dobře 
opevněné hradiště přemyslovských knížat, 
založené někdy v 11. století. Od roku 1222 
vystupují již první úředníci hradského 
obvodu, který sahal až k Jihlavě.    Se stavbou 
hradního jádra se započalo asi po polovině 
13. století a následně se k němu připojily 
hradby, které postupně nahradily původní 
valy. Po roce 1307 pokračoval Raimund z 
Lichtenburka v dalším rozšiřování hradu, 
který mohutněl úměrně tomu, jak se jeho 
potomci zúčastnili rozbrojů a válek konce 14. 
a tří čtvrtin 15. století. Dalšími dlouhodobými 
majiteli byli Jankovští z Vlašimi (1617 -1755) 
a rod vítěze nad pruským vojskem u Kolína - 
hrabata z Daunu (1755 - 1904). 

Státní hrad Bítov, 671 10 Bítov  

Současná podoba bítovských interiérů pochází z poloviny 19. století, kdy probíhaly četné romantické 
úpravy. Stěny i stropy prvního patra hlavního paláce vyzdobil vídeňský malíř A. Schüller iluzivními 
malbami s bohatými architektonickými kompozicemi, které jsou v reálném prostoru doplněny nábytkem 
z 19. století. Ve druhém patře připomíná rozsáhlá kolekce vycpanin psů podivuhodnou oblibu těchto 
zvířat u barona Haase z Hasenfeldu. Rod Jankovských na sebe upomíná sbírkou zbraní, z nichž mnohé 
členové rodu opravdu používali. 
Hrad v zajímavém prostředí, interiéry jsou rozdílné, od průměrných do velmi pěkných. Výborná úroveň 
průvodcovského textu a výkladu. Když se to umí, sdělí se v dojemně komické rovině i tak tragický příběh, 
jako měl jeden zde vycpaný koník, kterého zaměstanci pivovaru naučili pít pivo. Koník si na pití tak zvykl, 
že byl stále agresivnější, když pivo neměl a nakonec musel být utracen. Je to asi jediné, co si moji synové 
z tohoto hradu zapamatovali, ale byli zde jako malí. K Bítovu ještě dodám, že nedoporučuji cestu k němu 
hledat bez mapy, přesněji řečeno doporučuji to všem, kdo rádi projíždějí nepřehlednou krajinou, plnou 
zatáček a kopců. 

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

DOTEK DIVOČINY - ZDEŇKA MIOVSKÁ 

Galerie v kapli si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy výtvarnice z Jižní Afriky.  
Vernisáž ve čtvrtek 27.8.2015 v 17 hodin s ochutnávkou jihoafrických vín a pohoštěním pod záštitou 
Velvyslanectví Jihoafrické republiky a místostarosty města Bruntálu Ing. Libora Unverdorbena – takto 
zve město Bruntál na výstavu své rodačky, žijící v JAR. 
 

 

Zdeňka Miovská, rozená Zobalová se narodila 23.01.1965 v 
Rýmařově. Bydlela v Bruntále, kde chodila na základní 
školu a gymnázium a jako nadstavbu dále studovala 
zdravotní školu. Vzhledem k jejímu výtvarnému talentu od 
dětství navštěvovala Lidovou školu umění v Bruntále, kde 
pod vedením své učitelky, malířky paní Jitky Adámkové 
Tomáškové studovala výtvarné umění. Tato učitelka a 
malířka, která byla jejím vzorem, objevila její výtvarné 
nadání, pomáhala jí v jejím rozvoji a učila ji rozličné 
malířské techniky.  
 
V červnu 1985 se vdala za Ing. Petra Miovského a 
vzhledem k tomu že manžel vystudoval hornictví a po 
revoluci se zavřely šachty, dostal pracovní příležitost 
pracovat v platinových dolech v Jihoafrické republice. 
Proto se tam s ním odstěhovala v únoru 1991, kde žijí cca 
25 let až do současnosti a bydlí nedaleko Rustenburgu. 

 
Zdeňka své výtvarné znalosti získané v Bruntále a dále prohloubené v JAR předává aktivně mnoha svým 
studentům, kteří k ní chodí na hodiny malování už pár let. V minulosti vystavovala své obrazy několikrát 
v Jihoafrické republice a rovněž i v Evropě, naposledy v roce 2011 v Belgii. Její tvorba je zaměřena 
zejména na reálnou malbu se zaměřením na portréty místních domorodých obyvatel a na malby zvířat 
žijících v Africe.  
 
Dne 27.září 2015 byla v Jesenické ulici v bruntálské Galerii v Kapli slavnostně otevřena výstava obrazů 
malířky Zdeňky Miovské. Součástí výstavy je soubor obrazů symbolizující Jižní Afriku nazvaný Velká 
pětka (Big Five). Velká pětka je obrovský magnet, který do Jihoafrické republiky přitahuje ročně stovky 
tisíc návštěvníků a zahrnuje pět nejnebezpečnější lovených zvířat Jihoafrické republiky, kam se řadí 
těchto pět savců - lev, leopard, nosorožec, slon a buvol. Vedle Velké pětky jsou vystaveny obrazy i jiných 
zvířat a pak zejména portréty černošských obyvatel Afriky což je nejoblíbenější tvorba Zdeňky.  
Výstavu obrazů zaštítila ambasáda Jihoafrické republiky v Praze a také zastupitelství města Bruntálu. 
Součástí otevření výstavy byla také ochutnávka jihoafrických vín, což ocenili v beznadějně naplněné 
galerii její návštěvníci. Přítomna byla taky regionální televize Polar TV, jejíž krátká reportáž je k vidění na 
jejich stránkách, nebo na Youtube. 
Výstava, která je prodejní, potrvá do 28.listopadu 2015. 
 
Manželé Zdeňka a Petr Miovští mají dva syny, starší Jiří vystudoval multimedia design a pracuje jako 
grafický designer v komerční televizní stanici CNBC Africa. Mladší syn Jan dokončuje studia na 
Professional cooking academy. Ve svém manželovi má Zdeňka velkou oporu a může se naplno věnovat 
výtvarnému umění a výuce svých studentů, v čemž našla svou náplň a což se jí stalo současně i 
celoživotním koníčkem. V nedávné době taky začala její druhé hobby a tím je výroba skleněných korálků, 
přívěsků a různých ozdob pomocí tavení a míchání různobarevných skleněných tyčí. 
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Zdroj: příspěvek krajanů 

POČET OBYVATEL ČR V POLOLETÍ STOUPL DÍKY MIGRACI NA 10 541 500 

 
Počet obyvatel České republiky v pololetí stoupl o 3200 na 10 541 500, ale jen díky přistěhovalcům. 
Narozených lidí bylo opět méně než zemřelých, uvedl v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). 
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„Přirozenou měnou obyvatel ČR ubylo, neboť počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 3400,“ 
informoval úřad. 
Díky migraci přibylo v ČR 6600 lidí. Během prvních šesti měsíců letošního roku se do Česka podle ČSÚ 
přestěhovalo 18 tisíc lidí, což je o téměř dva a půl tisíce méně než vloni. Do tuzemska přichází nejvíce 
Slováků a Ukrajinců. 
Oproti tomu se zvýšil počet lidí, kteří se z republiky odstěhovali. Meziročně jich bylo skoro 11 a půl tisíce. 
Mezi těmi převládají občané Ukrajiny, ČR, ale i Vietnamu a Ruska. 
Za první půlrok se podle předběžných informací narodilo 54 200 dětí, vloni jich bylo o 135 více. Nejvíce 
dětí se narodilo třicetiletým ženám, prvorodičkám bylo nejčastěji osmadvacet let. 
Počet zemřelých se zvýšil oproti loňskému pololetí o deset procent na 57 600. 
 
Klesl počet rozvodů  
Oproti loňskému pololetí se snížil počet sňatků o pět set, Češi celkově uzavřeli 18 300 manželství. 
Zároveň však klesl i počet rozvodů, a to o tři stovky. „Soudy ČR vydaly v průběhu prvních šesti měsíců 
roku 2015 rozhodnutí o 13 400 rozvodech,“ uvedl úřad. 
Téměř v polovině případů byla navrhovatelem rozvodu žena, ve 28 procentech se jednalo o společný 
návrh. Nejvíce rozvodů se konalo po sedmi letech trvání manželství. 

Zdroj: Novinky.cz 

ZEMŘEL MLUVČÍ CHARTY 77 RADIM PALOUŠ 

 

 
Ve věku 90 let zemřel Radim 
Palouš, bývalý mluvčí Charty 77 a 
spoluzakladatel Občanského fóra. 
Byl prvním rektorem Univerzity 
Karlovy po roce 1989. O úmrtí 
Palouše informoval mluvčí 
univerzity Václav Hájek. Znalec 
díla Jana Ámose Komenského byl 
v předlistopadovém období aktivní 
v disentu, pořádal filozofické 
semináře, v samizdatu šířil Spisy 
Jana Patočky a další zakázanou 
literaturu. 
 

Kvůli podpisu Charty 77 byl propuštěn z Karlovy univerzity, v roce 1982 se stal mluvčím Charty. 
Byl spoluzakladatelem Občanského fóra, v roce 1990 se stal prvním polistopadovým rektorem Karlovy 
univerzity. Za svou akademickou činnost získal devět čestných doktorátů. 
Je také držitelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy za celoživotní působení. 
Palouš je autorem stovek vědeckých prací a článků z filozofie, pedagogiky, filozofie výchovy a obecné 
didaktiky. Publikoval v Česku i v zahraničí. Mezi jeho díla patří Komenského Boží svět (1992), Rokování 
o roku (1994), Totalismus a holismus (1996), Světověk a Časování (2000), Ars Docendi (2004), O 
globalizaci (2005) či Heretická škola (2008). 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 
 
 

CENTREM PRAHY PROJEL KONVOJ HISTORICKÝCH I SOUČASNÝCH 
TRAMVAJÍ 

 



 

Krajanské listy 

říjen  2015 13/19 
 

Městská hromadná doprava v Praze slaví letos své 140. výročí. V neděli 20.září dopoledne se v rámci 
zakončení oslav uskutečnil slavnostní průvod historických i současných tramvají. Konvoj vedla nejstarší 
dochovaná tramvaj z roku 1886. 
Průvod vedla takzvaná koňka, tedy otevřený vůz koněspřežné tramvaje z roku 1886. Není proto divu, že 
Prahou projížděl konvoj velmi pomalu. Stejně jako v letech 1875 až 1905, kdy koněspřežné tramvaje 
vozily cestující. 
Tento letní vůz řídil kočí, kterému stačil pouze bič, opratě a ruční brzda. Průvodčí se vezl na zadní plošině 
a na starost měl jak prodej lístků, tak obsluhu petrolejových lamp. Koňky sloužily také jako pojízdná 
reklama, takže každý vůz byl jinak barevný. 
Po roce 1889 byl tento vůz označován č. 90 Elektrickými podniky královského hlavního města Prahy 
předělán tak, aby mohl jezdit za motorovým vozem elektrických drah. Elektřina nahradila také 
petrolejové lampy. 
 
Salónní a vyhlídkový vůz  
Dále byl pro návštěvníky k vidění salónní vůz, nebo jinak řečeno primátorská tramvaj. Ta byla navržena 
architektem Janem Kotěrou v secesním slohu a v roce 1901 byla dokonce součástí výstavy v Paříži. Po 
návratu do Prahy jí cestoval hlavně primátor a představitelé města na zasedání rady, do úřadů či na 
radnici. 
Součástí konvoje byl také vyhlídkový vůz z roku 1913. Ten brázdil ulice Prahy až do roku 1972. K vidění 
byl především na Josefském náměstí, tedy dnešním Náměstí Republiky. 
Celkově se do průvodu zapojilo 36 typů kolejových vozidel. 
 

 

   

 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

ZDRAVÍ 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ: LÁZNĚ BOHDANEČ 

 
Lázně Bohdaneč leží v Polabské nížině 8 km od Pardubic, se kterými jsou spojeny městskou 
trolejbusovou dopravou. Pokud hledáte místo, kde si fyzicky i psychicky odpočinete, pak toto malé a 
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poklidné městečko uprostřed lesů a rybníků je pro vás ideální místo. Lázeňská historie se začíná psát 
roku 1897, kdy zdejší rodák Jan Veselý přichází s myšlenkou využít blízká a bohatá ložiska rašeliny k 
léčebným účelům a v prostorách bývalého lihovaru otvírá první slatinné lázně. Dnes, po více než 100 
letech rozvoje, nacházíme v Bohdanči věhlasné lázně s krytými kolonádami a lázeňskými budovami, které 
jsou zasazeny do prostředí krásného lesoparku. Lázně jsou také místem, kde lze trávit dovolenou, 
příjemně si odpočinout a nabrat nové síly. Každoročně sem přijíždí více než 8000 lázeňských hostů. 
 

   
 
Přírodní léčivé zdroje 
Slatina, voda – ryzí alkalická kyselka – určená k vodoléčbě. 
 
Léčebné indikace 
Dospělí: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické. 
 
Volný čas 
Léčebné lázně Bohdaneč, a. s., se starají i o volný čas klientů. Denně je připraven zajímavý kulturní a 
vzdělávací program. K dispozici je Centrum volnočasových aktivit, kde najdete biliard, stolní tenis, 
elektronické šipky, stolní fotbálek a internetovou kavárnu. V areálu lázní je k dispozici půjčovna kol, vč. 
dětských sedaček a přileb, a lze si zde uschovat také vlastní kolo. Městečko Lázně Bohdaneč je obklopeno 
rozsáhlou sítí cyklostezek vhodných pro cyklisty všech úrovní bez ohledu na věk. Lázně nabízejí k 
zapůjčení hole pro řízenou chůzi, tzv. nordic walking, a petanque. V areálu lázní se nachází kosmetika, 
kadeřnictví, pedikúra, snack bar, lázeňská restaurace a kavárna, trafika a městská knihovna. Je tu 
kvalitní zázemí pro firemní akce, konference a semináře. K dispozici je sál s kapacitou 120 míst a salonek 
pro 16 osob. 
 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 
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KOLOVÉ NÁPOJE A JEJICH ÚČINKY NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se ve vašem těle 
děje, když vypijete svou oblíbenou plechovku 
černého kolového nápoje? Britský bloger 
zmapoval účinky těchto nápojů, a to po dobu 
jedné hodiny. Zjistil také, že v některých 
případech stačí pouze tři decilitry k tomu, aby se 
člověk cítil stejně jako narkoman závislý na 
heroinu. Jenomže není to jen výmysl, který má za 
cíl co nejvíce poškodit jeden z nejoblíbenějších 
nápojů na světě? 

 
 
Grafika, která byla sestavena autorem blogu Truth Theory, zobrazuje, co se děje v lidském organismu 
potom, co člověk vypije malou plechovku kolového nápoje. Blog založil a provozuje bývalý lékárník s 
pseudonymem Niraj, jeho infografiku přinesl Daily Mail. 
 
Prvních 10 minut: Do těla se dostává 10 lžiček cukru, které obsahuje jedna plechovka (100 % doporučené 
denní dávky). Normální reakce organismu by byla vše vyzvrátit, čemuž však zabraňuje kyselina 
fosforečná, která snižuje sladkou chuť a přispívá k udržení pitiva v žaludku. 
 
20 minut: Hladina cukru v krvi dosahuje vrcholu, tělo na to reaguje vyplavením nadbytku hormonu 
inzulínu. Játra začínají cukr přeměňovat na tuk. 
 
40 minut: Kofein je absorbován, zorničky se rozšiřují, krevní tlak stoupá, tělo (zejména pak játra) 
odpovídá dalším uvolňováním cukru do tělního oběhu. 
 
45 minut: Lidský organismus zvyšuje produkci dopaminu, který stimuluje nervové receptory v mozku – 
nazývané také jako centra slasti. Autor studie tvrdí, že srovnatelné pocity zažívá člověk závislý na heroinu 
bezprostředně potom, co si aplikuje dávku. 
Po 60 minutách: Kyselina fosforečná se váže na vápník, hořčík a zinek ve spodní části střev, čímž se 
zásadně podporuje funkce metabolismu. To je umocněno vysokými dávkami cukru a umělých sladidel, 
které zvyšují vylučování vápníku. 
 
Po více než hodině působí močopudné vlastnosti kofeinu. To způsobuje, že člověk vyloučí navázaný 
vápník, hořčík a zinek. Všechny tyto složky tělo původně ukládalo pro kosterní systém a jiné zdravotně 
důležité procesy. Společně s nimi odchází z těla i sodík, voda a další elektrolyty. 
 
Po první hodině od vypití nápoje začínají z těla vyprchávat slastné pocity a organismus postrádá nedávno 
přijatý cukr. Člověk může vykazovat podrážděnost, únavu. To, co se právě odehrálo v lidském těle, je 
složitý chemický proces, pro běžné fungování nepřirozený. 
 
Žádná pozitiva  
Na svém blogu lékárník píše: „Kolové nápoje nemají jen vysoký obsah fruktózového sirupu, ale jsou také 
plné rafinované soli a kofeinu. Pravidelná konzumace těchto složek ve velkém množství vede ke 
zvyšování krevního tlaku, srdečním onemocněním, diabetu a obezitě,“ varuje autor studie. 
Alla Allredová, odbornice na výživu z nutriCentre.com, to potvrzuje: „Tato fakta jsou možná šokující, ale 
jsou dobrým důvodem, proč přestat s pitím takových nápojů.“ Zároveň upozornila na to, že před časem 
odborníci snížili doporučenou denní dávku cukru z 10 lžiček na 7,5. 
„To znamená, že jedna plechovka koly tělu dodá daleko více než doporučenou denní dávku. Tak vysoká 
hodnota způsobí, že slinivka břišní začne do těla produkovat inzulín, čím se výrazně znásobuje riziko 
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vzniku diabetu typu 2, tuk se začne usazovat okolo břicha a boků, což také zvyšuje šance na vznik 
srdečních chorob,“ popisuje odbornice. 
 
Coca-Cola jako součást zdravého životního stylu?  
Novinky.cz kontaktovaly kvůli vyjádření přímo firmu Coca-Cola: „Coca-Cola se těší oblibě spotřebitelů už 
129 let a jako všechny nealkoholické nápoje z našeho portfolia je zcela zdravotně bezpečná. Pokud se pije 
přiměřeně, může být součástí zdravého životního stylu a vyváženého jídelníčku. Je na každém z nás, z 
jakých potravin a nápojů si sestavíme denní dávku energie, pro zajímavost plechovka Coca-Coly 
představuje 7 % celkového denního doporučovaného příjmu energie dle GDA (nutriční značení) na osobu 
a den. Pokud je člověk aktivní a pohybuje se, celkový denní přísun energie může být i vyšší, vzhledem k 
tomu, že ji tělo při sportu opět vydává. 
 
Mnohá tvrzení z článku, který není založen na výzkumu, ale je přeložen z blogu, se nezakládají na 
seriózním vědeckém základě. Za všechny jmenujme například výrok, že sladká chuť by vyvolala zvracení, 
což je čirá spekulace, nebo srovnání s konzumací heroinu, naznačující, že Coca-Cola může vyvolávat 
závislost, což se ve skutečně vědeckých studiích opakovaně nepotvrdilo. 
Stejně tak teorie, že kyselina fosforečná nebo kofein oslabují kosti nebo způsobují osteoporózu, není 
prokázána. Pro zdraví kostí je zásadní vyvážená dieta obsahující dostatek vápníku a vitamínů a také 
pravidelný pohyb. Podobně bychom mohli pokračovat, ale věříme, že kritický čtenář si názor na článek již 
stihl utvořit,” říká manažerka komunikace společnosti Coca-Cola ČR a SR Kateřina Eliášová. 
 
Coca-Cola je nezdravá, ale nejhorší na světě není 
„Pro kolu platí z velké části to, co pro jiné nápoje s kofeinem,” říká psychiatr Karel Nešpor a dodává, že 
dnešní společnost je ke kofeinu relativně tolerantní, ač je to psychoaktivní látka a závislost vyvolat může. 
U některých lidí může vyvolat poruchy spánku, někdy i úzkostné stavy. 
 
„Konzervační látky, barviva a jiné chemikálie tělu neprospívají. Přesné složení např. Coca-Coly je snad 
tajné, ale divil bych se, kdyby v ní tyto látky nebyly. Slinivku a játra zarmoutí zvláště ten, kdo kolou zapíjí 
přeslazené sušenky (ale i ty by se měly s ohledem na obsah chemikálií prodávat v drogerii).” 
 
Nešpor dále varuje před kombinací kofeinových nápojů s alkoholem. Budivý efekt kofeinu oddaluje 
ospalost při intoxikaci alkoholem, což prodlužuje dobu pití alkoholu a zvyšuje riziko pro srdce a 
nebezpečí úrazu či agrese. 
„Pokud někdo vypije více než litr koly za týden (s cukrem nebo bez něj), může to mít za následek narušení 
metabolismu kostní hmoty. Kvůli kyselině fosforečné se vápník přijatý ze stravy vylučuje z organismu, 
místo toho, aby se ukládal do kostní hmoty,” potvrzuje Václava Kunová, garantka iniciativy Vím, co jím a 
piju. 
Tělu ale neprospívá nejen příjem cukrů z kolových nápojů, ale i z dalších podobných sladkých perlivých, 
mládeží velmi oblíbených nápojů. „Tyto nápoje mohou být rizikovou součástí životního stylu, zvyšují 
pravděpodobnost vzniku obezity, diabetu a dalších zdravotních problémů. Žádné zdravotní benefity 
nepřinášejí,” uzavírá Kunová. 

Zdroj: Eva Dvořáková, Novinky 
   Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČEŠTINA 

PSANÍ ZDVOJENÝCH SOUHLÁSEK 
 
Tady si musíme opět pomoci slovním základem. Pokud slovní základ končí a přípona začíná na stejné 
písmeno, musí se písmeno napsat dvakrát. Stejně tak s předponou nebo slovech složených. Pokud 
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předpona / předchozí slovo končí a slovo začíná na stejné písmeno, musí se písmeno napsat dvakrát. V 
ostatních případech píšeme písmeno jen jednou. 
 
Cvičení: 
 
Doplňte vynechaná písmena: 
 
Ro..uřené zvíře, každode..í starosti, nevi..ý vtípek, vra..í koně, de..í rutina, skleně..é okno, Hele..iny 
knihy, kuka..í hnízdo, loty..tí turisté, jesky..í malby, celode..í výuka, dneš..í doba, Evi..ina chlouba, mě..é 
máslo, politický týde..ík, úrod..é pole, kroca..í pečínka, ne..asný popis, ne..edovatější rostlina, ne..istý 
výsledek, kame..á zeď, celode..í výlet, havra..í peří, kloka..í kůže, zaslouže..ý o..ech, zahranič..í o..ělení, 
telefo..í budka, slamě..á panenka.  
 

Připravila Radka Hejmalvoá-Millar 

 
SEMINÁŘE ČESKÉHO JAZYKA PRO DĚTI 
Dne 4. října a 1. listopadu 2015 pořádá Velvyslanectví České republiky ve spolupráci s lektorkou 
Radkou Hejmalovou-Millar semináře českého jazyka pro děti.  
Semináře proběhnou ve studiu Radky Hejmalové-Millar v Johannesburgu v blízkosti Fourways.  
Semináře jsou určeny pro děti školního věku se zájmem o český jazyk.  
Semináře zároveň poslouží k průzkumu zájmu o výuku češtiny formou pravidelných kurzů.  
 
Program pro oba semináře:  
8:30 – 10:30 pokročilí  (děti s dobrou znalostí českého jazyka, výuka bude zaměřena především na 
osvojení a procvičení české gramatiky)  
11:00 – 13:00 začátečníci (děti s limitovanou znalostí nebo bez znalosti českého jazyka, výuka bude 
zaměřena především na konverzaci)  
 
Zájemci, prosím, hlaste se na e-mailové adrese RadkaHej@gmail.com nebo na telefonním čisle 
0824681401. 
 
Těšíme se na vás!  
 
SEMINARS OF THE CZECH LANGUAGE FOR CHILDERN 
On the 4th October and 1st November 2015, the Embassy of the Czech Republic in cooperation with 
lecturer Radka Hejmalova-Millar organize Czech Language Seminars for Children.  
The seminars will take place in lecturer’s studio in Johannesburg near Fourways.  
The seminars are intended for school children interested in the Czech language.  
Furthermore, the seminars will test interest in Czech language seminars, with a possibility of starting 
regular courses in the future.  
 
Program of the seminar for both Sundays:  
8:30 – 10:30 advanced speakers (children with a good knowledge of the Czech language, with emphasis 
on Czech grammar)  
11:00 – 13:00 beginners (children with limited or no knowledge of the Czech language, with emphasis on 
Czech conversation)  
 
Those interested, please register on the following e-mail address or cellphone number: 
RadkaHej@gmail.com, 0824681401  
 

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



 

Krajanské listy 

říjen  2015 18/19 
 

ZÁBAVA 

RECEPTY 

Vláčné cuketové muffiny se skořicí a ořechy 
 

 

 
Ingredience 
• 3 hrnky strouhané cukety 
• 2/3 hrnku rozpuštěného másla 
   1/3 hrnku krupicového cukru 
• 2 vajíčka, rozšlehaná 
• 2 lžičky vanilkového extraktu 
• 2 lžičky jedlé sody 
• špetku soli 
• 3 hrnky  mouky 
• 2 lžičky skořice 
• 1/2 lžičky muškátového oříšku 
• 1 hrnku vlašských ořechů  
• 1 hrnek hrozinek nebo brusinek  

 
Postup 
1. Předehřejte troubu na 175 °C. 
2. Ve velké míse smíchejte cukr, vajíčka a vanilku. Poté přidejte cuketu a rozpuštěné máslo. 
3. V druhé míse smíchejte mouku, jedlou sodu, muškátový oříšek, skořici a sůl. Vmíchejte suché     
ingredience do cuketového mixu. (Přidejte ořechy a hrozinky). 
4. Vymažte muffinový plech máslem či olejem. Rovnoměrně rozdělte těsto do každého kalíšku. 
5. Pečte přibližně 25 až 30 minut dozlatova. Nechte 5 minut zchladnout a poté vyjměte muffiny z plechu.  
 
Nechte úplně vychladnout před podáváním. 
 

Zdroj: simplyrecipes.com 

 
Melounová zmrzlina plná vitamínů a bez přidaného cukru 
 
Ingredience 
• meloun, oloupaný a nakrájený na větší kostky 
 
Postup 
Větší kostky melounu dejte zmrazit. 
Poté rozmixujte na pyré a vlijte do zamrazitelné nádoby. Uložte na aspoň 2 hodiny do mrazáku.  
 

  Zdroj: purewow.com 

HUMOR 

Vynálezce vozu Porsche umře  a dostane se do nebe. Svatý Petr ho přijímá a povídá: „Za tvé zásluhy pro 
motoristiku je ti dáno jedno přání. Co by sis přál?” 
Ferdinand Porsche chvíli uvažuje a říká: „Dobrá, dovol mi rozhovor s Bohem.” Svatý Petr ho tedy 
představí Pánu Bohu. Porsche se ptá Boha: „Milý Bože, když jsi tvořil ženu, kde jsi byl myšlenkama?” 
Bůh: „Co tím chceš říci?” Porsche: „No, tvoje dílo má mnoho chyb.  
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Podívej: 
1. Předku chybí aerodynamika. 
2. Hlučnost je silně nad únosnou hranicí. 
3. Náklady na údržbu jsou moc vysoké. 
4. Pět až šest dní v měsíci je mimo provoz. 
5. Zadní část visí volně dolů. 
6. Neustále se musí přelakovávat a upravovat. 
7. Výfuk je moc blízko sání. 
8. Světlomety jsou moc malé a směřují dolů. 
9. Spotřeba je moc veliká.” 
 
Bůh chvíli uvažuje a odpoví: „Ferdinande, Ferdinande, máš jistě pravdu, ale podle statistiky používá více 
mužů můj vynález než tvůj.” 

Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

___________________________________________________ 
 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

Rozzuřené zvíře, každodenní starosti, nevinný vtípek, vraní koně, denní rutina, skleněné okno, Heleniny 
knihy, kukaččí hnízdo, lotyšští turisté, jeskynní malby, celodenní výuka, dnešní doba, Eviččina chlouba, 
měkké máslo, politický týdeník, úrodné pole, krocaní pečínka, nejasný popis, nejjedovatější rostlina, 
nejistý výsledek, kamenná zeď, celodenní výlet, havraní peří, klokaní kůže, zasloužený oddech, 
zahraniční oddělení, telefonní budka, slaměná panenka 


