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Vážení a milí krajané,

přinášíme Vám srpnové číslo Krajanských listů. Dozvíte se v něm o novinkách na Velvyslanectví ČR 
v Pretorii. Ve výběru zpráv se dočtete o přístupu české společnosti k zaměstnanosti a dále pak 
o problematice hazardu v ČR. V části týkající se historie se dočtete o koněspřežné železnici a dále 
o hlavních historických událostech města Prahy. Dočtete se rovněž zajímavosti o pražské Zoo, 
skleníku Fata Morgana v Troji a obrazu Madony z Veveří. V rubrice zdraví zavítáme do lázní Mšeno.

Přejeme Vám příjemný srpen!
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INFORMACE Z VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII

(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 
012 4312398)

V tomto měsíci dochází na Velvyslanectví ČR v Pretorii k několika personálním změnám. Dne 
7.8.2015 nastoupila do funkce vedoucí konzulární a kulturní sekce JUDr. Anna Syková, Ph.D., která 
vystřídala dosavadního konzula Mgr. Radka Nedvěda, Ph.D. Tímto dochází také k změně ve 
složení redakční rady tohoto periodika. Následně dojde ke střídání na obchodně-ekonomickém úseku, 
o kterém vás budeme informovat v zářijovém čísle.

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ZÁŘÍ 2015

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 3.-4.9. (za srpen) a 24.-25.9.

Úřední hodiny jsou 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 (e-mailem 
consulate_pretoria@mzv.cz nebo na telefonním čísle 012 4312380). Ve Visegrádském domě nelze 
podat žádost o vízum.

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 .

Hledá se Zdenka (Stela) Van der Burg, poslední známá adresa: 3 Daniel Str., Aldra Park, 
Johannesburg. Hledá ji paní Julie McCurrie, která žije v Harare. V případě, že o uvedené 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.
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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

ČEŠI SE KVŮLI PRÁCI STĚHOVAT NECHTĚJÍ. JEDINĚ ZA NÁSOBEK 
MZDY

Zatímco v zahraničí není stěhování za prací nic neobvyklého, českým zaměstnancům se taková 
představa nelíbí. Sedmnáct procent respondentů uvádí, že by nebyli ochotni přestěhovat se ani v 
rámci kraje, mimo Evropu by za zaměstnáním nikdy neodešlo 70 procent dotázaných. 
Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.

Výzkum se lidí dotazoval, zda by byli ochotní 
přestěhovat se, pokud by měli v nové práci vyšší 
plat. V rámci ČR by se nechtělo vůbec stěhovat 
27 procent dotázaných. Zvýšení platu o třetinu 
by přesvědčilo ke stěhování pouhá dvě procenta 
lidí, přidání o polovinu by stačilo desetině lidí. 
28 procent by ke změně bydliště kvůli práci 
přimělo jedině zdvojnásobení platu.

V průzkumu, který se konal letos na jaře, Češi nejčastěji uváděli, že nechtějí opustit rodinu a přátele. 
A to ani i v rámci ČR, kde zabere cesta autem mezi městy obvykle jen pár hodin. Mnohým se také 
nelíbí, že by stěhování zkomplikovalo život dětem.
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Do ciziny se nehrnou už vůbec.

„Vyšší výdělek sám o sobě velkým impulsem ke stěhování není. Skoro pětina lidí odmítá stěhování za 
prací i v rámci kraje, což při velikosti České republiky může být maximálně pár desítek kilometrů. 
Ochota ke stěhování je logicky ovlivněná výškou nabídnuté mzdy. Čím vyšší plat by lidé v novém 
bydlišti měli, tím spíše by přesun zvažovali,“ komentoval hlavní zjištění výzkumu analytik Home 
Creditu Michal Kozub. Ke změně bydliště v rámci kraje by 29 procent respondentů přesvědčilo 
zvýšení platu o polovinu, čtvrtina by požadovala dvojnásobně vysokou výplatu. „Jak se zvětšuje 
vzdálenost mezi starým a novým bydlištěm, musel by být zaměstnavatel významně štědřejší, aby 
zaměstnance ke změně přesvědčil,“ konstatuje Kozub.

Aby se přesunuli do jiné části Česka, musela by se částka na výplatní pásce zvednout trojnásobně –
alespoň podle třetiny respondentů. Za hranice by se Češi nehrnuli už vůbec. Pokud se jedná o přesun 
do jiné evropské země, mají jasno – alespoň trojnásobek platu, nebo zůstávají doma. Žádnou jinou 
variantu nepřipouštějí.

Zůstávají kvůli rodině i škole.

Češi se zároveň projevili jako milující příbuzní a dobří přátelé – polovina jich odmítá stěhování právě 
kvůli tomu, že se nechtějí odloučit od rodiny a známých. Pro spoustu hlavně mladých rodin je 
důvodem i blízkost rodiny, která může občas vypomoct při hlídání dětí. Ty jsou důvodem pro dalších 
27 procent respondentů.

Rodiče nechtějí brát děti ze současné školy, kde mají své kamarády a přátele. Lpí tak na stávajících 
vztazích, které nechtějí přetrhat.

„Celých 17 procent respondentů uvedlo, že prostě nemají rádi změny a nesnášejí stěhování. Sami se 
tím ale připravují o příležitost – zvlášť v regionech, kde nejsou platy příliš vysoké. Za podobnou práci 
by Češi mohli o pár desítek kilometrů dál získat daleko vyšší plat,“ dodal Kozub.

Zdroj: Novinky.cz

PŮLKA FIREM BY NEZAMĚSTNALA ROMA, PROPUŠTĚNÉ TRESTANCE 
NECHCE SKORO NIKDO

Romové si v Česku nacházejí práci jen velmi těžko – nezaměstnalo by je až 48 procent malých a 
středních firem. Ještě horší to mají lidé trestaní za násilný trestný čin nebo za krádež, loupež či 
zpronevěru. 

Ti narazí v devíti z deseti firem. Jen o něco lépe jsou na tom bezdomovci.

To jsou výsledky exkluzivního průzkumu ohledně zaměstnávání sociálně slabých, který pro Právo 
provedla ČSOB v rámci svého pravidelného šetření pro Index očekávání firem. V průzkumu uvedlo 15 
procent firem, že Romovi by nedaly práci nikdy, ani kdyby splňoval požadovanou kvalifikaci. 
Odmítavý postoj ovšem přiznalo i dalších 33 procent dotázaných, kteří odpověděli „spíše ne“.

Mnohem větší šanci sehnat v ČR práci než Romové mají podle průzkumu například zdravotně 
postižení lidé (ty by zaměstnalo až 80 procent firem), cizinci ze zemí bývalého východního bloku 
(práci by jim dalo až 68 procent podnikatelů), ale třeba i lidé trestaní za zavinění autonehody (místo 
by jim nabídlo až 82 procent firem).

Odborníci na romskou problematiku upozorňují, že reálně může být podíl firem, které by Romovi 
nedaly práci, ještě o něco vyšší.
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„Ne každý otevřeně řekne, že by nezaměstnal Roma. Proto výsledky čtu spíš tak, že polovina 
oslovených to otevřeně přiznává,“ reagoval pro Právo Martin Kovalčík z neziskové organizace Člověk v 
tísni.

„Místo obsazeno“

„Nemáte dostatečnou kvalifikaci. Místo už bylo obsazeno.“ To jsou nejčastější odpovědi, se kterými se 
setkává téměř každý uchazeč o práci, je-li při pohovoru odmítnut. „Problém je rozpoznat, jde-li o 
odpověď pravdivou, nebo pouze o výmluvu,“ konstatoval Kovalčík.

Poukázal přitom na případ firmy, která hledala zaměstnance do svého call centra. To se nacházelo 
poblíž sociálně vyloučené lokality. „K životopisům firma vyžadovala fotografie. Proč? Vždyť vzhled 
nehraje u pracovníka call centra žádnou roli,“ dodal Kovalčík. 

Podle něj je ale zapotřebí vzít v potaz také to, že v některých regionech práci obtížně hledají i 
středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé. „Nefunguje systém rekvalifikací, veřejná služba také 
přestala existovat. A tak člověk, který má nízké vzdělání a je dlouhodobě nezaměstnaný, prakticky 
nemá šanci situaci změnit. Jedná-li se navíc o Roma, dostáváme představu o tom, jak složité je pro 
lidi, kteří se ocitli na sociálním dně, získat práci a pokusit se restartovat život,“ řekl Kovalčík.

Nejen Romové mají problémy

Romové se přitom mohou proti případné diskriminaci bránit jen velmi obtížně, zřídka je totiž možné 
ji prokázat.

„Každý zaměstnavatel má samozřejmě právo si vybrat, koho chce ve své firmě zaměstnat. Je-li však 
důvodem odmítnutí barva pleti, sociální status či zdravotní handicap, jedná se o nepřijatelný stav,“ 
uvedl Kovalčík. Kdo se s podobným přístupem setká, měl by se podle něj obrátit na úřad 
ombudsmana.
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S hledáním práce v ČR zdaleka nemají problém jen Romové. S překážkami se setkávají i občané se 
zdravotním postižením nebo lidé propuštění z vězení. Firmy a instituce s více než 25 zaměstnanci by 
měly mít aspoň čtyři procenta pracovníků se zdravotním postižením. Pokud je nepřijmou, mohou 
odebrat zboží a služby od firem s více než polovinou zaměstnanců se zdravotním postižením.

Raději zaplatí pokutu

Řada firem a úřadů ale zdravotně postižené nejen nezaměstná, ale ani si jejich výrobky nekoupí a 
raději rovnou zaplatí pokutu do státního rozpočtu. Přestože v evidencích úřadů práce je zdravotně 
postižený zhruba každý 10. člověk, ministerstva loni povinný podíl zaměstnanců se zdravotním 
handicapem nenaplnila ani z poloviny a raději se v součtu „vykoupila“ téměř 16 milióny korun 
zaplacených postihů. Nejmenší šanci získat v ČR práci mají podle průzkumu mezi 440 firmami lidé 
trestaní za násilný trestný čin, zlodějnu, loupež nebo zpronevěru.

Loajalita se cení

„Odmítáním lidí s trestní minulostí firmy bohužel zvyšují pravděpodobnost, že se tito k trestné 
činnosti vrátí. Na druhé straně primárním zájmem podnikatelů je mít spolehlivého zaměstnance, 
nikoli snižovat statistiky recidivy,“ uvedl pro Právo výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB 
Petr Manda.

Podle něj by v tomto měl lépe zafungovat stát. „Třeba tak, že bude aktivněji podporovat neziskové 
organizace, které se na začleňování lidí s trestní minulostí do pracovního procesu specializují,“ dodal.
Podnikatelé, kteří pracovníky z potenciálně rizikových skupin zaměstnali, oceňují podle Mandy jejich 
loajalitu a to, že jsou ochotni dělat i práci, kterou jiní odmítají. Významnou roli hrají i jejich nižší 
mzdové nároky a dotace na pracovní místa.

Zdroj: Novinky.cz

ZKUŠENOST S HAZARDEM MÁ V ČESKU KAŽDÝ TŘETÍ MLADISTVÝ

Hráčů závislých na automatech, on-line hrách či na sázkách je v současné době v Česku 100 tisíc, 
problém s hraním má 440 tisíc Čechů, uvádí výroční zpráva o hazardním hraní. Zkušenosti s 
hazardními hrami má až 30 procent mladých lidí ve věku od 15 do 17 let, tvrdí národní protidrogový 
koordinátor Jindřich Vobořil.

Mladí lidé mají nejvíce zkušeností s on-linem hraním, loteriemi a kurzovými sázkami. První 
zkušenosti děti získávají již v deseti letech. On-line hraní hazardních her alespoň jednou v životě 
uvedlo 23 procent dospělých.

„Internetové sázení u nás není dostatečně regulované. Prozatím máme problémy zejména se 
závislými na tzv. automatech, ale závislostní potenciál hraní na internetu je přinejmenším stejně 
silný,“ řekl Vobořil. Zejména on-line hraní propadá stále více mladistvých.

On-line sázení na vzestupu

Odvody z hazardních her za rok 2014 byly 7,9 miliardy korun, v roce 2013 to bylo o 135 miliónů více.
V roce 2014 dosáhl objem internetových kurzových sázek 29,4 miliardy korun, příjmy ze hry byly 3,3 
miliardy. Češi hrají také na on-line portálech nelicencovaných v ČR, a to minimálně ve stejné míře 
jako na těch oficiálních.

„Řada těchto nepovolených herních stránek přitom zřetelně cílí na české hráče. Výpadek na odvodech 
z nelicencovaných on-line her dosahuje odhadem 700 miliónů korun,“ upřesnil šéf národního 
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Mají vzniknout intervenční centra
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V Česku podle zprávy neexistují dostatečná preventivní opatření v boji proti hazardu. Vláda by však 
ke konci prázdnin měla projednat návrh akčního plánu strategie pro oblast hazardního hraní na 
období 2015 až 2018. Ten by měl zavést několik opatření v oblasti prevence a léčby patologického 
hráčství.

„Akční plán počítá s částkou 100 miliónů korun na tři roky. Zdroje by měly být například z 
evropských fondů, na prevenci a léčbu by také mohlo být věnováno procento z hazardu,“ nastínil 
Vobořil.

V každém krajském městě by podle něj mělo vzniknout intervenční centrum, do budoucna se počítá i 
se vznikem center v okresních městech. „Ale pro start by mělo existovat 14 zařízení. Víme, že oblast 
závislosti je v podstatě přenosná, lidé se učí jeden od druhého,“ uzavřel Národní protidrogový 
koordinátor.

Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI A VYNÁLEZY

KONĚSPŘEŽNÁ ŽELEZNICE

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z Rakouska 
do Čech a také přeprava dřeva.

Sůl se od nepaměti dopravovala po řekách v Rakousku do Lince, kde se překládala na koňské potahy, 
aby ji převezly přes Šumavu do Českých Budějovic k Vltavě, kde se opět překládala na lodě. Myšlenka 
zefektivnit dopravu stavbou průplavu mezi Dunajem a Vltavou vznikla již ve středověku. Vybudovat 
průplav chtěl prý již Karel IV. a stejný nápad měli později Rožmberkové, Albrecht z Valdštejna i Marie 
Terezie.

Plány na prokopání Šumavy zůstaly léta jen na papíře, až koncem 18. století je realizovali 
Schwarzenberkové. Kanál měřil 44 kilometrů a jeho šíře byla kolem 4 metrů. Bylo však možno po 
něm plavit pouze dřevo.

Nová doba si ale žádala efektivnější dopravu pomocí lodí, jak tomu bylo v té době v Anglii. Proto roku 
1807 vznikla Hydrotechnická společnost, která měla pod vedením Františka Josefa Gerstnera 
posoudit možnost vybudování nového kanálu. Průplav by musel mít kvůli velkému převýšení až 240 
zdymadel, a proto přišel Gerstner s jiným řešením, kterým se inspiroval v Anglii. Předložil návrh na 
vybudování koněspřežné železnice. V té době byly již v Anglii železnice běžnou záležitostí, ale na 
evropském kontinentě byl tento projekt první.

Návrh nevzbudil důvěru a upadl na nějaký čas v zapomenutí. Od Gerstnerova návrhu koněspřežné 
dráhy do jeho zprovoznění uplynulo čtvrt století. Až roku 1820 byl Gerstnerův syn, František Antonín 
Gerstner, tehdy profesor vídeňské polytechniky, pověřen, aby se projektem znovu zabýval. Po návratu 
ze studijní cesty po Anglii mu císař udělil privilegium ke stavbě a provozu dráhy a v létě roku 1825 
byla stavba zahájena.

Stavba dráhy byla pro své stavitele velkou školou a během jejího budování bylo nutno v plánech 
udělat mnoho změn. Týkalo se to například způsobu výstavby náspů, hloubky odvodňovacích příkopů 
nebo sklonu svahů v zářezech. Velkorysý způsob budování náspů vedl k obrovskému překročení 
rozpočtu a skončil Gerstnerovým odchodem ze stavby roku 1828. Tehdy byl již český úsek trati hotov.
Stavbu rakouského úseku převzal Matyáš Schönerer. Ten s využitím nabytých zkušeností trasoval 
dráhu tak, aby náklady na její dobudování byly co nejnižší. A tak na rozdíl od Gerstnerova přímého 
trasování měl Schönererův úsek ostré oblouky a prudká stoupání, kde se musely vlaky rozpojovat, 
poněvadž koně nebyli schopni naložené vozy do stoupání vytáhnout.



Krajanské listy

srpen  2015 8/14

Slavnostní zahájení osobní i nákladní přepravy se konalo 1. srpna 1832, František Josef Gerstner se 
tedy zprovoznění svého nejslavnějšího projektu nedožil.

Na trati bylo několik přepřahacích stanic. Osobní vlaky vyjížděly jednou denně v 5 hodin ráno z obou 
koncových stanic. Křižovaly se v poledne ve vrcholové stanici v Kerschbaumu, kde byla hodinová 
přestávka na oběd v první nádražní restauraci v Evropě. Vlaky urazily celou trať za 14 hodin.

Trať koněspřežky měřila 128 kilometrů a bylo na ní 214 dřevěných a kamenných mostů. Parní provoz 
byl na trati zaveden 1. září 1872. Zatímco Gerstnerův úsek byl prakticky rovnou převzat pro parní 
provoz, jižní úsek, který stavěl Schönerer, musel být celý přestavěn.

V roce 1970 byly zbytky koněspřežné železnice prohlášeny národní kulturní památkou.
Nejzachovalejší připomínkou tehdejší koňky je kamenný čtyři metry široký obloukový most v 
Holkově.

Zdroj: Vlast.cz
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

PAMÁTKY UNESCO

PRAHA – HISTORIE 

6.století nestarší slovanské osídlení v oblasti dnešního Veleslavína 
10.století doložena obchodnická osada v oblasti dnešní Malé Strany, založen Vyšehrad 
926 vybudována rotunda sv. Víta na Pražském hradě 
973 sídlo biskupství 
1172 dokončen Juditin most 
1230 Staré Město obehnáno hradbami 
1338 založena Staroměstská radnice 
1348 vybudování Univerzity Karlovy, vznikla listinou vydanou císařem Karlem IV. 
1357 začal Petr Parléř se stavbou současného Karlova mostu 
1419 Husité ovládli Prahu 
1420 král Zikmund Lucemburský vyslal do Prahy první křížovou výpravu 
1458 Jiřího z Poděbrad korunován králem 
1547 stavovské povstání 
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1583 sídelní město císaře Rudolfa II. 
1648 Prahu obléhali Švédové, město z velké části vydrancováno, nepadlo však do rukou nepříteli 
1741 Prahu obsadila francouzsko-bavorská vojska během války o rakouské dědictví 
1757 město obléhali Prusové 
1784 spojení čtyř dosud samostatných pražských měst 
1848 povstání radikálních demokratů, nepokoje potlačilo císařské vojsko v čele s maršálem Alfredem 
Windischgrätzem 
1885-1890 vystavěna hlavní budova Národního muzea 
1871 v provozu Hlavní nádraží 
1883 k Praze připojen Vyšehrad 
1881 otevřeno Národní divadlo 
1885 poprvé se rozjela elektrická dráha na Letné, otevřena Petřínská rozhledna a v souvislosti s ní i 
lanová dráha 
1893 asanováno historické Staré město 
1905-1912 centrum Prahy doplněno Obecním domem, ukázka vrcholu tehdejší secesní architektury 
1922 k metropoli připojeno 37 menších obcí, mezi nejvýznamnější se řadí například Vinohrady či 
Smíchov 
1928 přestavěno Václavské náměstí 
1938 počet obyvatel metropole přesahuje jeden milion 
1937 dostavěno letiště 
1939 německá vojska obsadila město, na pražský hrad přijel Adolf Hitler 
1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha 
1945 vypuklo Pražské povstání 
1968 uvolnění jistých nedemokratických vztahů ve společnosti (Pražské jaro), zrušena cenzura,  
město začala obsazovat spojenecká vojska SSSR 
1969 upálil se Jan Palach 
1974 otevřeno metro 
1989 demonstrace protikomunistické opozice dosáhly vrcholu, počátek sametové revoluce 
1992 historické centrum Prahy zapsáno do seznamu Fondu světového dědictví UNESCO 
2000 Praha zvolena spolu s dalšími několika městy Evropským městem kultury 
2002 Prahu zasáhla pětisetletá povodeň

Zdroj: unesco-czech.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZAJÍMAVOSTI

ZOO PRAHA JE ČTVRTÁ NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Nejoblíbenější cestovatelský server 
TripAdvisor zveřejnil hodnocení svých 
uživatelů světových zoologických zahrad. 
Pražská zoologická zahrada byla 
vyhodnocena jako 4. nejlepší na světě.
Pražskou zoologickou zahradu předhonily 
pouze tři zoologické zahrady – slavná San 
Diego Zoo, Loro Parque a Singapore Zoo. 
Už loni se dočkala Zoo Praha historického 
úspěchu, když v hodnocení uživatelů 
TripAdvisoru obsadila 7. příčku.

„Vždycky můžeme být ještě lepší, ale teď už to bude – pokud jde o umístění - nesmírně obtížné, téměř 
nemožné. Přesto se budeme o to více snažit. 
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Děkuji všem, kdo v Zoo Praha pracují, kdo ji podporují a navštěvují,“ vzkázal nadšeně ředitel trojské 
zahrady Miroslav Bobek.

Zdroj: Novinky.cz

SKLENÍKEM FATA MORGANA V PRAŽSKÉ TROJI POLETUJÍ NEJVĚTŠÍ 
MOTÝLI NA SVĚTĚ

V tropickém skleníku Fata Morgana v pražské 
botanické zahradě se podařilo odchovat motýla s 
největší plochou křídel na světě. Aktuálně mají ve 
skleníku patnáct samečků a sedm samiček a také 
housenky a kukly tohoto druhu. Návštěvníci tak mají 
jedinečnou možnost vidět tři stadia vývoje motýla 
naráz. Attacus atlas je motýl s největší plochou křídel 
na světě, samečci mají rozpětí 22 až 23 centimetrů.
Samičky v botanické zahradě jsou menší než běžně v 
přírodě, měří 24 centimetrů, přičemž maximum je až 
28 centimetrů. Motýl patří do čeledi 
martináčovitých, žije v jihovýchodní Asii.

Zdroj: Novinky.cz

V ČESKU VĚTŠÍ VEDRO NEŽ VE STŘEDOMOŘÍ. TEPLOTY ATAKOVALY 
ČTYŘICÍTKU

Teploty v Česku dosáhly 39,8 stupně, které meteorologové naměřili v Řeži a Dobřichovicích u Prahy. 
Sobota 8. srpna tak překonala páteční vedra a stala se nejteplejším dnem roku. Uvedli to pracovníci 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Česko teplotami překonalo i některé středomořské 
země. Na většině stanic měřících déle než 30 let padly rekordy, ale absolutní český rekord 40,4 stupně 
odolal.

Nejvyšší teplotu shodně zaznamenaly meteorologické stanice v Husinci-Řeži v okrese Praha-východ a 
Dobřichovicích na Praze-západ. Rtuť se dostala těsně pod čtyřicítku, na absolutní rekord z 20. srpna 
2012 chybělo jen šest desetin stupně.

Na stanici Husinec-Řež byla v mezitermínu neoficiálně dosažena hodnota 40 stupňů. Stanice totiž 
standardně zaznamenává data po desetiminutových krocích, avšak měří kontinuálně," uvedl na svém 
webu ČHMÚ.

Počasí v ČR tak ve vysokých teplotách překonalo i některé středomořské země. Například ve 
španělském Madridu v sobotu 8. srpna pršelo, teploty se pohybovaly okolo 30 stupňů Celsia. V 
oblíbeném turistickém letovisku, na ostrově Mallorca, bylo polojasno a 35 stupňů.

V Chorvatsku, konkrétně v Dubrovníku, rtuť teploměru ukazovala 33 stupňů Celsia.

Zdroj: Novinky.cz

NÁRODNÍ GALERIE MUSÍ CÍRKVI VYDAT OBRAZ MADONY Z VEVEŘÍ, 
ROZHODL SOUD

Národní galerie (NG) musí podle rozhodnutí soudu vydat obraz Madona z Veveří farnosti Veverská 
Bítýška. Vyhověl tak žalobě římskokatolické církve, která žádala uznání vlastnictví. Podle církve stát 
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nikdy obraz nevlastnil právoplatně. Rozhodnutí soudu není pravomocné, NG se proti němu může 
odvolat.

Soudkyně Andrea Veselá dala církvi za 
pravdu. „Soud dospěl k názoru, že jsou 
splněné veškeré podmínky k vydání 
obrazu,“ uvedla Veselá. Podle ní obraz 
nepatří mezi příslušenství kaple, jejíž 
vlastníkem se stát stal v roce 1925. „Stát 
do roku 1932 neměl ani ponětí, že obraz 
existuje,“ pokračovala Veselá. A z 
rozhodnutí moravsko-slezské finanční 
prokuratury z roku 1933 podle Veselé 
jasně vyplývá, že obraz byl ve vlastnictví 
farnosti.

„Mám z toho radost, trochu jsem v to doufal a očekával, ale nevyzpytatelné jsou cesty soudní,“ 
komentoval rozhodnutí soudu advokát církve František Severin. „Tento obraz není pro farnost pouze 
obrazem. Je to významný symbol, nosil se v čele procesí,“ podotkl Severin ve své závěrečné řeči. „Není 
to jen obraz, který by měl viset mezi stovkami dalších madon.“

Podle Národní galerie se na obraz nevztahuje církevní restituční zákon, protože stát obraz získal už ve 
dvacátých nebo třicátých letech. Podle jejího právního zástupce Ondřeje Koliska je proto obraz mimo 
rámec zákona, který má napravovat křivdy komunismu.

Farnost nabízela půjčku

Církev ale tvrdí, že jí obraz patřil od poloviny 18. století až do roku 1958, a snažila se to doložit 
darovacím dekretem ministerstva zemědělství, které v onom roce věnovalo obraz NG. Podle Koliska 
ale nešlo o dokument, kterým by obraz měnil vlastníka, ale „spíš o změnu práva hospodaření s 
majetkem mezi dvěma státními institucemi.“ Církev kontrovala žádostí, aby NG doložila změnu 
vlastníka před rokem 1958.

Dalšími důležitými dokumenty byly inventáře farnosti sepisované v průběhu let, při každé výměně 
faráře, na kterých obraz figuruje.

Podle Severina požádala farnost už dříve NG o uznání vlastnictví obrazu farností s tím, že by NG dali 
na příštích 50 let bezplatnou výpůjčku. To NG ale odmítla, církvi tak podle Severina nezbylo nic 
jiného než se obrátit na soud.

Madona z Veveří je temperou na dubovém dřevě a je datována před rokem 1350. Připisována je malíři 
z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. V roce 1935 byl zapůjčen na výstavu v Moravském zemském 
muzeu, po ní byl převezen do Prahy, aby mohl být zrestaurován, orámován a zasklen a už v hlavním 
městě zůstal.

Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZDRAVÍ

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ: MŠENÉ-LÁZNĚ

Mšené-lázně leží pouhých 40 km od Prahy, nedaleko města Roudnice nad Labem, v klidném koutu 
Ústeckého kraje. V krásném údolí Mšenského potoka se nachází sedm lázeňských pavilonů 
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obklopených rozsáhlým romantickým parkem s rybníky. Architektonickým skvostem a chráněnou 
kulturní památkou je secesní pavilon Dvorana, práce českého architekta Jana Letzela, proslaveného 
především v Japonsku. Ve vzdálenosti 600 m od lázeňského areálu se rozvíjí relaxační a sportovní 
centrum Relax Club, kde je možné využít tenisový kurt s umělým povrchem a večerním osvětlením, 
volejbalové hřiště i malé lehkoatletické hřiště.

Přírodní léčivé zdroje - lokální zdroj přírodních peloidů.

Léčebné indikace - nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické.

Volný čas
V lázních Mšené si mohou hosté zahrát stolní tenis, 
volejbal, kulečník, šipky, tenis, stolní fotbal či petanque. 
Dále je možné využít bazén s protiproudem nebo se 
uklidnit rybařením v jednom z místních rybníků. Lázně 
a jejich okolí jsou jako stvořené pro pěší turistiku i 
cykloturistiku, což připomínají nejen „rehabilitační 
trasy“ v lázeňském parku.

Výlety do okolí
Budyně nad Ohří: Vodní hrad, opevnění z 16. století, muzeum historie, dílna alchymisty.
Panenský Týnec: Tajemné torzo nedostavěného gotického klášterního chrámu.
Hora Říp: Rotunda sv. Jiří na vrcholu hory, postavená v 11. století. Jedná se o symbol českého národa. 
Příběh, jak praotec Čech přivedl svůj národ do této oblasti, je zobrazen v pověsti.
Roudnice nad Labem: Zámecká škola jízdy na koni, Kratochvílova rozhledna. Obec Peruc: Oldřichův 
dub starý přes 1000 let, známý z pověsti o setkání knížete Oldřicha a prosté dívky Boženy.

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

ČEŠTINA

Psaní předložek s/se a z/ze

Tady je pomoc jednoduchá. Ve 2. pádě píšeme z/ze a v 7. pádě s/se. Tedy pokud se můžeme zeptat z 
koho? z čeho? píšeme z/ze a ptáme-li se s kým? s čím? píšeme s/se.

Cvičení:

Doplňte předložky z/ze a s/se:

Byli tam rodiče ... dětmi. ... kým si to hraješ na schovávanou? Pavlína ... Aničkou jsou velké 
kamarádky. Milena si hrála ... panenkou. Ptáci poletovali ... stromu na strom a včely .... květu na květ. 
Náš dědeček má ve své zahradě záhon ... růžemi a další .... zeleninou. Šťávy ... ovoce a ... zeleniny jsou 
zdravé. Nejraději .... všeho mám češtinu. Pojď si hrát ... námi. Babička přinesla ... sklepa brambory. 
No co ... tebou mám dělat? Ptáci se slétali ... všech stran. Nenakláněj se ... okna! Na jaře se ... velké 
dálky vracejí vlaštovky ... jiřičkami. Perníková chaloupka je ... perníku a ... cukru. No tak ... toho jsem 
jelen.

Rubriku připravila: Radka Hejmalová-Millar a Mária Ramsová



Krajanské listy

srpen  2015 13/14

ZÁBAVA

RECEPTY

Kuře na houbách

Suroviny:
1 kuře, sůl, 2 lžičky mleté papriky, 3 - 4 stroužky česneku, 2 lžíce másla, 2 menší cibule, 300 g 
čerstvých hub, 1 chilli papričku, 2 lžíce hladké mouky a špetku drceného pepře

Postup: 
Kuře omyjeme a naporcujeme. Posypeme solí, mletou paprikou, protkneme plátky česneku a 
necháme nejlépe přes noc uležet v ledničce. Druhý den porce kuřete zprudka orestujeme na lžíci 
másla. Zbylé máslo rozpustíme na druhé pánvi a orestujeme na něm nadrobno nakrájenou cibuli. 
Přidáme očištěné a nakrájené houby, na kolečka nakrájenou chilli papričku, krátce orestujeme a 
podlijeme vodou. Vložíme opečené porce kuřete a dusíme asi 50 minut. Měkké porce kuřete 
vyndáme, šťávu vydusíme na tuk, zasypeme ji moukou a zalijeme vodou. Promícháme a necháme asi 
tak 15 minut provařit. Hotovou omáčku podle chuti dosolíme a ochutíme mletým pepřem. Kuře 
přeléváme omáčkou a podáváme s bramborovými noky.

Valašské vepřové maso na houbách

Suroviny: 
400 g vepřového masa z kýty, sůl, mletý pepř, 40 g sádla, 150 g čerstvých hub, 20 g hladké mouky, 
1 lžička másla, ocet, cukr, 2 dl kyselé smetany, kopr

Příprava: 
Maso nakrájíme na tenké plátky, které zlehka naklepeme, osolíme, opepříme a z obou stran opečeme 
v rozpáleném sádle do měkka. Přidáme očištěné houby nakrájené na plátky, podlijeme a udusíme do 
měkka. Nakonec šťávu zahustíme moukou a dochutíme máslem, octem cukrem, kyselou smetanou a 
nadrobno posekaným koprem.

Zapékaný květák s masem a houbami

Suroviny:
2 květáky, 1 cibule, 50 g másla, 25 g kuřecího masa, 100 g hub, 1 lžíce hladké mouky, 1 žloutek, 40 g 
strouhaného sýra

Postup:
Květáky uvaříme v osolené vodě do poloměkka. Na pánvi podusíme nakrájené kuřecí maso a 
pokrájené houby. Na másle osmahneme cibuli, zaprášíme moukou, zalijeme vývarem a povaříme na 
krémovou omáčku. Zapékací misku vymažeme tukem, vložíme nasekaný květák, posypeme dušenými 
houbami a masem, znovu vrstvu květáku, podlijeme zbytkem omáčky a navrch strouhaný sýr. 
Zapečeme v troubě.

Zdroj: příspěvek krajanů

HUMOR

Žena: „Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi uvolnili  místo.“
Muž: „A vešla ses?“

***
Horský průvodce říká: „Kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů.“
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***
50% teenagerů vidí svojí budoucnost pozitivně.
Zbylých 50% na drogy nemá peníze.

***

Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku:
„Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“
„Jak to?“, ptá se profesor.
„Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneužije nevědomosti něčí, aby jej poškodil, 
dopustí se podvodu…“

Zdroj: Internet
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

Byli tam rodiče s dětmi. S kým si to hraješ na schovávanou? Pavlína s Aničkou jsou velké kamarádky. 
Milena si hrála s panenkou. Ptáci poletovali ze stromu na strom a včely z květu na květ. Náš dědeček 
má ve své zahradě záhon s růžemi a další se zeleninou. Šťávy z ovoce a ze zeleniny jsou zdravé. 
Nejraději ze všeho mám češtinu. Pojď si hrát s námi. Babička přinesla ze sklepa brambory. No co s 
tebou mám dělat? Ptáci se slétali ze všech stran. Nenakláněj se z okna! Na jaře se z velké dálky vracejí 
vlaštovky s jiřičkami. Perníková chaloupka je z perníku a z cukru. No tak z toho jsem jelen.


