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Vážení a milí krajané.
v dubnovém vydání Krajanských listů se dočtete o otevření knihovny Velvyslanectví, které se konalo dne
8.4.2016. Ze zpráv vybíráme zprávy o investicích automobilky Škody Auto v Číně a další ekonomické
novinky. V rubrice české osobnosti je obsažen medailonek o Václavu Hudečkovi a v rubrice hrady zámky
navštívíme hrad Kašperk. V zajímavostech nepřehlédněte článek o výstavě Tisíciletá tradice české měny
či příběh českého vynálezu versatilky. Novinkou je rubrika retrokoutek, dále nechybí recepty a hrátky
s češtinou. Závěrem si přečtěte příběh s velikonoční tematikou „Jak jsem se potkala s malovaným
vajíčkem“.
Přejeme Vám pohodový duben!
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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)

KNIHOVNA VELVYSLANECTVÍ V PRETORII OTEVŘENA
Dne 8.4.2016 byla slavnostně otevřena knihovna Velvyslanectví České republiky v Pretorii. Slavnostní
otevření knihovny se těšilo důstojné účasti krajanů. Pro pracovníky velvyslanectví bylo potěšující se
setkat a přátelsky pohovořit s krajany u bábovky či jablečného závinu upečených podle zaručených
českých receptů. Po projevu velvyslance Michala Krále okořeněném citáty M. Twaina o knihách, se čile
rozproudilo knihovní půjčování a diskuse krajanů nejen o knihách. Páteční knihovní dopoledne na
Velvyslanectví uběhlo jako voda ve velmi srdečné atmosféře. Děkujeme všem krajanům za jejich účast,
zvláště pak paní Aleně Strolené za báječnou bábovku a panu Bo Bártovi za věnované knihy.
Otevření knihovny by mělo být začátkem pro další knihovní setkávání s krajany, které hodláme pořádat
(více či méně pravidelně) každý první pátek v měsíci. Knihovna nabízí českou i světovou literaturu pro
dospělé i děti. Knihovní dny pro veřejnost budou vždy předem zveřejněny na webových stánkách úřadu
www.mzv.cz/pretoria a v Krajanských listech. Zapůjčené knihy lze vrátit i mimo knihovní dny po
individuální domluvě.
Těšíme se na další knihovní setkání s Vámi, které se bude konat
dne 6. května 2016 v 10 hod.
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KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V KVĚTNU 2016
Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 5.-6. května 2016.
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.
Rubriku připravila: Anna Syková

INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ
Hledá se Ferdinand Platil, narozen v Praze, v ČR
Do JAR emigroval v 70.letech. Jeho rodina od něj již několik let nemá žádné zprávy. Jakoukoliv
informaci o něm či kontakt na někoho, kdo by ho mohl znát, prosím, pošlete na e-mail
jiri.platil@tiscali.cz nebo tel. 00420 731 450 763
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce.
Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail
RadkaHej@gmail.com
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých
představ.
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás
zaručeny.
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních
šatů; večerních, business a vycházkových oděvů.
Najdete nás v Centurion.
VOLEJTE 0834484795 – Petra

Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích v srdci Johannesburku v Northcliffu.
Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta.
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut,
nemocnice 10 minut)
Pokoje mají WiFi spojení.
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za
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Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00.
At Villa Klara, the customer always comes first
Soukromá psychologická praxe
Mgr. Dita Bosman
HPCSA Reg. No. PS 0111449 / Pr. No. 0860000379093
V malebné Camps Bay, v Kapském Městě nabízím psychologicko
poradenské a terapeutické služby pro dospělé jedince a páry v obtížných
životních situacích, s různými duševními, psychosomatickými a
vztahovými problémy. Dále také nabízím terapii hrou pro deti od 4 let.
Shop 102F, First Floor

Cell: 073 6103006

The Promenade

Fax: 086 6720904

Victoria Road

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za

Camps Bay

Web: www.dbosmanpsychologist.co.za

VÝBĚR ZE ZPRÁV
ŠKODA AUTO ROZŠÍŘÍ SVŮJ BYZNYS V ČÍNĚ, INVESTUJE TAM 60 MLD KORUN
Automobilka Škoda Auto rozšíří své působení na čínském trhu. Poprvé bude na svém největším odbytišti
investovat i přímo do výroby. Dosud tam vyráběla pouze prostřednictvím závodu mateřského
Volkswagenu.
Ve svém projevu to na Pražském hradě uvedl
prezident Miloš Zeman, podle kterého automobilka
v Číně investuje celkem 60 miliard korun. Půjde o
dohodu mezi Škodou Auto a automobilkou SAIC
Motor Corporation, v které se škodovky už vyrábí.
Peníze půjdou hlavně do vývoje nových produktů a
technologií, například do elektromotorů nebo větší
konektivity aut s mobilnímy telefony.
Podpis memoranda o porozumění je plánován na
středeční poledne, potvrdil iDNES.cz mluvčí Škoda
Auto Tomáš Kubík.
Škoda se podle něj v Číně zaměří na rozvoj modelové palety zejména s důrazem na vozy SUV.
Čína je největším odbytištěm nových škodovek, samotná automobilka ale z působení na tamějším trhu
nemá takové přímé zisky jako z jiných trhů. Výroba totiž není plně pod její kontrolou, jde o tzv. licenční
výrobu, kdy automobilka pouze získává poplatek z každého vyrobeného auta.

Krajanské listy
Duben 2016

4/18

Firma však tvrdí, že Čína je pro ni výhodná i z toho důvodu, že může vývojové náklady rozložit na více
nových aut. Loni takto z Číny získala na poplatcích za licence 2,4 miliardy korun.
Pro automobilku by mělo jít o největší zahraniční investici, která by měla ještě více posílit její postavení
na čínském trhu. Loni tam prodala 282 tisíc aut, prodej tak meziročně stoupl o 0,1 procenta.
Zdroj: ekonomika.idnes.cz

ČESKÝ DLUH V CIZINĚ STRMĚ ROSTE. NEJVÍC DLUŽÍ SOUKROMNÍCI, TŘETINU STÁT
Zahraniční dluh České republiky výrazně vzrostl. Vyšplhal se na 3,123 bilionu korun, což je o 186 miliard
korun víc než před rokem. Dluh vůči cizině tak odpovídá přibližně 70 procentům HDP. Vyplývá to z
předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka.
Podle dostupných dat je to nebývalý meziroční růst, obvykle je rozdíl v řádech desítek miliard korun. V
posledním čtvrtletí loňského roku se přitom dluh o 62,7 miliardy korun snížil.
Naposledy zahraniční dluh takto výrazně stoupl mezi lety 1996 a 1997. Přes jeden bilion korun se poprvé
přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony loni.
Závazky se splatností delší než jeden rok se na celkovém dluhu podílejí 56,4 procenta. Ve struktuře dluhu
se snížilo zastoupení bankovního sektoru včetně centrální banky, banky se na celkovém dluhu podílejí
29,4 procenta. Na podniky připadá 48,1 procenta.
Dvě třetiny dluhu připadají na soukromý sektor. Třetinou se na zahraničním dluhu podílí veřejná sféra,
tedy závazky vlády, soukromých subjektů garantované vládou a závazky s majoritní účastí státu. Na
samotný vládní sektor připadá 22,5 procenta dluhu, růst dluhu vládního sektoru souvisí s nákupy
vládních dluhopisů zahraničními investory.
Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, loni snížila schodek o 181,7
miliardy korun na 1,396 bilionu. V poměru k HDP to představuje 31,2 procenta.

Zdroj:ekonomika.idnes.cz

REÁLNÉ PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ LONI ROSTLY NEJRYCHLEJI ZA OSM LET
Reálné příjmy českých domácností vzrostly v roce
2015 o 3,5 procenta, což byl nejrychlejší růst od
roku 2007. Reálná spotřeba domácností na
obyvatele meziročně rostla ještě rychleji, a to o
čtyři procenta. Informoval o tom Český statistický
úřad (ČSÚ). Současně statistici potvrdili loňský
růst české ekonomiky o 4,3 procenta.
Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele
byl ve 4. čtvrtletí 24 299 korun. Průměrný měsíční
příjem ze zaměstnání dosáhl hodnoty 28 347
korun a oproti stejnému období předchozího roku
se reálně zvýšil o 2,9 procenta.
Do příjmu ze zaměstnání statistici započítávají i firemní benefity.
Růstu reálných příjmů pomáhá nízká inflace, která se v Česku drží kolem půl procenta.
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Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele dosáhla částky 22 095 korun. Češi podle statistiků
oproti roku 2014 více utráceli, na druhou stranu méně spoří a investují. K takovému chování podle
ekonomů přispívá i nízká nezaměstnanost.
ČSÚ také potvrdil svůj dřívější odhad z března o růstu české ekonomiky. HDP meziročně rostl o 4,3
procenta. Nezměnil se ani meziroční růst za loňské 4. čtvrtletí, který dosáhl čtyř procent. Beze změny
zůstal i údaj o mezičtvrtletním vývoji, podle kterého hrubý domácí produkt stagnoval.
„Česká republika prožila ekonomicky velmi silný rok. Ekonomika nastartovala k expanzi, kterou nezažila
od krize. Přitom všechny ukazatele naznačují, že zdaleka nejsme u konce. Letos bychom mohli mírně
vydechnout, ale stále budeme lídři hospodářského růstu v Evropě. Pro rok 2016 předpokládám meziroční
růst HDP okolo tří procent. Nezaměstnanost se přitom bude dál snižovat. Zároveň letos očekávám růst
průměrné mzdy," řekl ekonom Petr Vlasák ze společnosti Tginvest.
Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI A VYNÁLEZY
VÁCLAV HUDEČEK
(7. června 1952 Rožmitál pod
Třemšínem)
je český houslový virtuos.
Václav Hudeček patří ke stálicím
českého koncertního umění. Ve
věku patnácti let, dne 12.
listopadu 1967 vystoupil na
koncertu v Londýně s Royal
Philharmonic Orchestra. O den
později ho slyšel legendární
David Oistrach, předpověděl mu
velkou budoucnost a nabídl mu
pedagogickou pomoc. Od roku
1970 až do Oistrachovy smrti v
roce 1974 byl žákem tohoto
velkého
Mistra.
Zároveň
absolvoval studium na pražské
Akademii múzických umění ve
třídě Prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu
vystupoval po celém světě na
nejprestižnějších
pódiích
(Carnegie Hall, Royal Festival
Hall, Suntory Hall, Osaka
Festival Hall, Sydney Opera), s
nejlepšími světovými orchestry
(Berliner
Philharmoniker,
Cleveland Symphony Orchestra,
NHK Philharmonic Orchestra,
Gewandhaus Leipzig, Moskevská
státní filharmonie a další) jakož i
na světových festivalech (Osaka,
Salzburg,
Istanbul,
Perth,
Helsinky). K odkazu Davida
Oistracha a dalších velikánů
ruské houslové školy se stále
hlásí.

A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují
jejich společné projekty. Hudečkovy nahrávky jsou na značkách Supraphon, Panton, Japan Victor
Company , Ex Libris a dalších. Jeho nahrávka Vivaldiho "Čtvero ročních období" je nejúspěšnějším
titulem, který vznikl v České republice po listopadu 1989.
Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o
díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).
Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci a to jak každoročním pořádáním
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letních houslových kurzů v Luhačovicích, www.akademievhudecka.cz , tak představováním těch
nejlepších jako hostů na svých koncertech. v rámci tradičních vánočních turné, nebo na Hudečkem
pořádaných Svátcích hudby v Praze, v Luhačovicích, Zlíně, Moravských Budějovicích a dalších městech.
V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28.října udělil prezident republiky Václav Klaus V. Hudečkovi
vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění“.
Zdroj:Wikipedie
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

HRADY A ZÁMKY
KAŠPERK
Gotický hrad založený v roce 1356 Karlem IV.
sloužil především k ochraně nedalekých zlatých
dolů, Zlaté stezky vedoucí z Bavorska do Čech a k
zabezpečení zemské hranice. Vít Hedvábný, jenž
vedl stavbu, hrad umístil přímo na skalní hřbet.
Kašperk byl sice hradem královským, ale v praxi
na něm vládli zástavní držitelé. Mezi významnější
pány hradu patří arcibiskup Jan Očko z Vlašimi,
Zmrlíkové
ze
Svojšína,
Šternberkové,
Švamberkové a Jiří z Lokšan. Pán hradu měl
nejvyšší soudní a hrdelní pravomoc v
Prácheňském kraji. Přestože se držitelé hradu
zúčastnili ve významných dějinných událostech,
jako byl například odboj panské jednoty proti
Jiřímu z Poděbrad či potlačení pokusu o stavovský
odboj proti Ferdinandovi I. v roce 1547, nebyl
hrad samotný nikdy dobyt.
Od 2. poloviny 16. století Kašperk značně chátral až jej jako zpustlý v roce 1617 od krále Matyáše
odkoupilo město Kašperské Hory. V kupní smlouvě se uvádí Kašperk již jako pustý. Když po třicetileté
válce nařídila vídeňská vláda zbořit všechny pevné hrady v Čechách, aby se eventuálně nestaly v příští
válce opěrnými body nepřítele, nebyl naštěstí tento příkaz na Kašperku proveden.

Expozice: Dějiny a stavební vývoj hradu, sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV., těžba zlata v
oblasti Kašperských Hor a archeologické nálezy z Kašperku z okolí.
Zajímavosti: Kašperk je nejvýše položený hrad v Čechách (886 m nad mořem). Neměl vlastní studnu.
Výsledný dojem z návštěv hradu: výborný.
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Malebný hrad v krásném prostředí šumavských kopců. Výborná péče o návštěvníky, dost místa na
nádvoří pro pobíhající děti. Hradní expozice se týká především doby krále Karla IV., zlaté stezky a dále
šlechtických rodů, které z Kašperku ovládaly široké okolí. Hradní průvodkyně, která nás v hradě
provázela, se neobyčejně dobře orientovala v českých dějinách a to včetně zcela okrajových záležitostí.
Nakonec přiznala, že v Praze studuje historii. To by člověk v odlehlém hraničním hradě nečekal, ale
podobně milých překvapení nabídl Kašperk více. A ty již nebudu prozrazovat.
Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZAJÍMAVOSTI
ČESKOU MINCÍ SE PLATÍ PŘES TISÍC LET
Bez velkého humbuku se o víkendu přestěhovaly z depozit Východočeského muzea v Pardubicích a České
mincovny v Jablonci nad Nisou do Prahy exponáty výstavy Tisíciletá tradice české měny. Slavnostně byla
otevřena v pondělí 7.března v 16 hodin v objektu Poslanecké sněmovny na Malé Straně.
Výstavu předchází mezinárodní věhlas. Poprvé
byla instalována před třemi lety v New Yorku a
vzbudila nečekaný zájem, americký kontinent
nakonec opustila později, než se očekávalo.
„Před třemi lety, v roce 2013, jsme si
připomínali
dvacetileté
výročí
vzniku
samostatné české měny (1993–2013). Při této
příležitosti jsme společně s Východočeským
muzeem v Pardubicích vytvořili výstavu, která
byla otevřena v New Yorku a pak putovala i po
dalších amerických městech.
Sbírkové předměty z pardubické numizmatické sbírky jsme se nyní rozhodli představit i českému
publiku,“ komentuje znovuotevření výstavy mincí historik a přední český numizmatik z Fakulty
filozofické Univerzity Pardubice Petr Vorel.
Výstava nabízí stručný přehled více než tisícileté kontinuity české měny. Samostatná část je věnována
české korunové měně existující od roku 1993.

Zdroj: Novinky.cz
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V ČESKU SE UZAVŘEL POSLEDNÍ HLUBINNÝ HNĚDOUHELNÝ DŮL
Z dolu Centrum nedaleko Mostu vyvezli
horníci poslední vůz s uhlím. Poté se
poslední hlubinný hnědouhelný důl v
Česku uzavřel. Osud více než tří stovek
zaměstnanců řeší těžař, odbory i
ministerstvo práce.
O uzavření dolu rozhodla vláda už v roce
1994. Severní energetická jeho životnost
uměle prodlužovala kvůli zachování
know-how až do loňského usnesení vlády
o limitech.
Na říjnovém zasedání v Ústí nad Labem kabinet Bohuslava Sobotky rozhodl o zachování limity těžby na
nedalekém povrchovém dole ČSA a o prolomení pouze na dole Bílina, kde těží Severočeské doly.
Jáma kousek mezi Mostem a Horním Jiřetínem se začala hloubit v roce 1888. Uzavřením dolu končí éra
hlubinného hnědouhelného dobývání v Čechách. Předtím uzavřel těžař v roce 2003 na Mostecku důl
Kohinoor, kde pracovalo 900 havířů.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK: VERSATILKY I FLUSAČKY. ČESKÉMU VYNÁLEZU JE
PŘES 70 LET
Kdo by je neznal? Ve školních lavicích sloužily versatilky nejen jako šikovné psací potřeby, které se
nemusely ořezávat, ale také jako flusačky nebo flustrubky, do kterých se plnily kuličky modelíny, papírků,
rýže. Český vynález má za sebou sedmdesát let historie. V Českých Budějovicích tužky vyrábí Koh-i-noor.
První prototypy versatilek, které jsou podle výrobce českým vynálezem, se objevily už v roce 1937.
Podobné tužky začal později vyrábět také německý Stadler a další společnosti. Versatilky se do sériové
výroby dostaly až v 50. letech v období socialismu, kdy zažívaly svůj zlatý věk. Ve školních lavicích měl
plastové či kovové versatilky s jednoduchou výměnou tuhy kdekdo.

Versatilky ve svém počátku měly ještě dřevěný plášť, kov byl totiž v předválečných časech příliš drahý.
„V těchto letech byl hliník a dural strategickou surovinou pro výrobu letadel a pro zbrojení. Mechaniku
už ale měly tehdejší versatilky klasickou včetně pružiny,“ popisuje Vladimír Liebl z českobudějovického
závodu společnosti Koh-i-noor Hardtmuth, který v současnosti versatilky vyrábí ve stovkách tisíc kusů v
každé variantě ročně a vyváží je spolu s dalšími psacími potřebami zhruba do osmdesáti zemí světa. Na
rozdíl od jiných tužek Koh-i-nooru se versatilky nikdy nevyráběly v Číně.
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V současnosti je produkce versatilek dokonce vyšší než za totality, kdy byl export omezen především na
země bývalého sovětského bloku.
Versatilky vznikly jako držák na tuhu a jako tužka, která se nemusí ořezávat. Byly oblíbené mezi techniky,
konstruktéry nebo designéry, kteří ocenili rychlou výměnu tvrdosti tuh, tloušťky či barvy.
Aktuálně se vyrábějí zhruba z poloviny z duralu (slitiny hliníku a mědi), ale také z levnějšího plastu,
protože je o ně zájem v některých chudších zemích.
Versatilky jsou jen jedním z mnoha výrobků společnosti Koh-i-noor, která patří k českému rodinnému
stříbru. Firma vznikla kolem roku 1790 ve Vídni. Aktuálně vyrábí 3500 různých výrobků, z toho půl
milionů kusů tužek každý den.
Koh-i-noor patří k několika společnostem, které se v posledních letech kvůli zhoršující se situaci v Číně a
rostoucím mzdám rozhodly stáhnout výrobu zpátky do České republiky (čtěte Koh-i-noor končí s
pastelkami v Číně).

Zdroj: ekonomika.idnes.cz

RETRO KOUTEK
V této nové rubrice vám budeme každý měsíc připomínat věci, na které si možná rádi zavzpomínáte, se
kterými jste si hráli jako děti, věci které byly téměř v každé domácnosti……
Kanoe
V minulosti se na koupaliště, k řece, a pro ty, kteří
měli štěstí a mohli vyjet k moři, vozívaly
nafukovací hračky. Kruh, míč, lehátko…
A pak i nafukovací indiánský člun neboli kanoe.
Sen mnohých z nás, když jsme byli v dětském
věku. Byl krásný a volal po dobrodružných
výpravách po vodě…
Vyrábí se dodnes, slávu nafukovacím člunům dělá
třeba i současný prezident Zeman…
Tabatěrka…
Tabatěrka (z francouzského tabatière) je krabička
na šňupací tabák nebo na cigarety. Bývá vyrobena
většinou z kovu, ale nejsou vyloučeny i jiné
materiály.
Tabatěrka je plochá, často zdobená. Ta na našem
obrázku je vskutku pro fajnšmekry, nazývat toto
zrovna zdobením, je poměrně troufalé…
V dřívějších dobách, kdy si běžně kuřáci
vlastnoručně balili cigarety, se jednalo prakticky o
zcela nezbytnou kuřáckou potřebu, v dnešní době
je používána již v menší míře.
Do kapesní tabatěrky se vejde 8 až 25 kusů cigaret
a závisí mimo jiné na tom, zda se cigarety upínají k
jednomu nebo oběma křídlům.
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Domek ze špejlí
Co dělat za dlouhých zimních večerů, kdy v
televizi nic pořádného ke koukání nebylo, nebo
jsme ji nevlastnili vůbec?
Tak třeba stavět domečky. Vzpomínáte, za
socialismu se našlo dost „šílenců“ v tom dobrém
slova smyslu, kteří každý večer usedali ke
špejlím, anebo k zápalkám a stavěli z nich domy,
pevnosti či hrady.
Piplavá práce pro velmi šikovné lidi, vznikala
zajímavá díla. I takhle jsme se tehdy bavili…

Zdroj: starypaky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZDRAVÍ
ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - LÁZNĚ TOUŠEŇ
Městys Lázně Toušeň leží v krajině typické pro
střední Čechy na soutoku řek Labe a Jizery.
Okolí je protkáno zelenými lesy, které jsou
ideálním místem k houbaření. Milovníci
rybaření se mohou dostatečně nabažit své záliby
v obou řekách i v toušeňských jezerech Mezi
Mosty. Příjemné prostředí lázeňského parku
prosyceného vůní stále zelených stromů a
uklidňující atmosféra kolonády vhodně doplňují
spektrum
léčebných procedur
sanatoria
Slatinných lázní. Rovinatá krajina posetá
množstvím zelených zón je ideální pro poklidné
procházky pacientů s omezenou pohyblivostí.

Přírodní léčivé zdroje - Sirnoželezitá slatina z lokálního zdroje
Léčebné indikace - Dospělí: nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické
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Volný čas - Doporučujeme pěší procházky po Labské promenádě, cyklistiku, houbaření a rybaření, výlety
vlakem či autobusem. Rovinatá krajina s množstvím zalesněných oblastí je nejvhodnější pro ty, kdo mají
raději méně aktivní odpočinek.
Výlety do okolí - Stará Boleslav: Poutní místo s několika kostely – bazilika sv. Václava postavená na
místě, kde byl zavražděn kníže Václav; barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie proslavený poutěmi k
Palladiu země České.
Brandýs nad Labem: Renesanční císařský zámek zdobený sgrafity s loveckými motivy a vyobrazením
Rudolfa II.
Houštka: Lesní stadion, kde Emil Zátopek překonal osm světových rekordů.
Přerov nad Labem: Skanzen lidové polabské architektury a renesanční zámeček.
Jirny: Neoklasicistní zámek z poloviny 19. století vyzdobený malbami Josefa Navrátila.
Ostrá: Historické centrum tradičních řemesel, svérázná rezervace hrnčířství, pletení z provazů, řezby ze
dřeva, výroby svíček a mnohé další. Ekologické plantáže s pěstováním bylin k výrobě kosmetiky bez
chemických přísad Botanicus.
Zdroj: .lecebne-lazne.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČEŠTINA
Příslovečné spřežky:
Spřežka je ustálené spojení předložky s následujícím slovem a píše se s ním dohromady. Za spřežku
považujeme příslovce, které lze zaměnit jiným slovem. Zvlášť se píší výrazy, do nichž lze vsunout
například přívlastek:
napohled (zdánlivě) na pohled (na první pohled)
dokonce (ba) do konce (do úplného konce)
jakoby (takřka) jako by (jako kdyby)
Sufixální morfémy -icí a –ící
Rozhodnout o správném tvaru přípony můžeme pouze u slova zařazeného do větného kontextu.
Adjektivum účelové má koncovku -icí, adjektivum vztahující se k aktuální činnosti koncovku -ící:
hasicí přístroj; hadice (to, co slouží k hašení) hasící útvar; sousedé
(ti, kdo hasí)
balicí papír prodavač balící zboží
čisticí prostředek manželka čistící skvrnu
kropicí konev muž kropící trávník (v obou významech)
mísicí stroj autor mísící dojmy s pojmy
hodnoticí kritérium blb hodnotící vědeckou práci
řídicí páka řídící učitel
Souhlásky „s“ a „z“
1. Jako předložky
Předložka „s“ se pojí se 7. pádem (instrumentálem): s kým, s čím. Často bývá vkládána chybně (navíc):
Kopat lze s Frantou, nemůžeš však kopat s krumpáčem – krumpáčem kopeme bez předložky. Dojde-li ti
síla nebo trpělivost, můžeš ovšem odejít s krumpáčem na rameni. Spěcháš-li, hoď sebou, jdeš-li něco
psát, vezmi si s sebou tuto příručku.
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Ve spojení s 2. pádem (genitivem) se předložka „s“ dříve používala jednak pro vyjádření pohybu (směru)
shora dolů:
Skočil se skály, spadl s nebe, jednak pohybu ve smyslu s povrchu pryč: vezmi vázu se skříně, pokud je na
skříni. Je-li uvnitř, pak ji ber ze skříně.
Toto pravidlo však bylo zrušeno a nyní se v genitivní vazbě používá zásadně předložka „z“.
Tak trochu proti přírodě se předložka „s“ píše v ustáleném spojení kdo s koho.
2. Jako součást slova
Pamatuj si dvě skupiny slov, v nichž je slušné psát „s“, i kdyby se to tvůrcům pravidel pravopisu nelíbilo:
1. busola; disertace; diskuse; revers; personál; renesance; resort; režisér; skansen; spropitné
2. všechna slova zakončená na -ismus (realismus; racionalismus) nebo
-asmus (pleonasmus; marasmus).
U slov první skupiny se „s“ nejen píše, ale i vyslovuje!
Cvičení:
Doplňte s nebo z:
Je to – tebou horší a horší.
Já se – toho zblázním.
– kým si to tam povídáš?
– čeho budeš psát ten test?
- kolika knih si mám vybrat?
Proč to – sebou bereš?
Chodí – papouškem na rameni.

Připravila Radka Hejmalvoá-Millar
Zdroj: Josef Zvoníček Ta naše čeština česká

ZÁBAVA
RECEPTY – DNES SE ŠPENÁTEM
Špenátový koláč
Na formu o průměru 22 cm
potřebujete: 3 velké brambory,
olivový olej, 1 velkou cibuli, 4
stroužky
česneku,
600
g
mrazeného listového špenátu,
muškátový oříšek, sůl, pepř, 150
g balkánského sýra, 3 vejce,
čerstvou bazalku

Postup: Brambory oloupejte a
nakrájejte na asi 4 mm vysoké
plátky. Z obou stran je dozlatova
opečte v rozpáleném oleji a
nechte osušit na papírové utěrce.
Ve stejné pánvi pak na trošce
oleje nechte zesklovatět najemno
nakrájenou
cibuli,
přihoďte
nasekaný
česnek,
nechte
rozvonět a přidejte špenát.

Když špenát rozmrzne, směs osolte, opepřete a ochuťte špetkou muškátového oříšku a nasekanou
bazalkou. Vmíchejte vajíčka a nadrobený sýr.
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Dno i stěny dortové formy s odnímatelným okrajem vyložte plátky brambor tak, aby se trochu překrývaly,
naplňte špenátem a pečte asi 40 minut při 200 °C, až povrch zpevní.

Špenátové palačinky
Na 4 porce potřebujete: 3 vejce, Podávejte s plátky mozzarelly a
2 hrnky mléka, 2 hrnky mouky, rajčat s čerstvou bazalkou a
½ lžičky soli, 2 hrnky čerstvého pokapané balzámovým octem.
špenátu, olej na smažení
Tip: Příště palačinky naplňte
K podávání: mozzarellu, rajčata, nadrobeným balkánským sýrem
čerstvou bazalku, balzamiko
s kousky naložených sušených
Postup: Z vajíček, mléka, mouky rajčat nebo jen tak se šunkou a
a soli ušlehejte řidší těsto a sýrem.
vmíchejte do něj najemno
rozmixovaný špenát. Nechte
alespoň
20
minut
odstát
(zabráníte
tím
trhání
při
smažení) a na olejem pomazané
pánvi pečte z obou stran tenké
palačinky.

Těstoviny se špenátovým pestem
Na 4 porce potřebujete: 250 g
čerstvého špenátu, 1 zralé
avokádo, 4 stroužky česneku,
šťávu z 1 citronu, sůl, pepř, 4
lžíce slunečnicového semínka,
4 lžíce olivového oleje, hrst
čerstvé bazalky
K podávání: 300 g těstovin, sýr
na posypání (lze vynechat)
Zelenkavé pesto je plné
zdravých ingrediencí a díky
avokádu, olivovému oleji a
semínkům
má
krásně
krémovou konzistenci i bez
přidání sýra či smetany

Postup:
Těstoviny uvařte v hodně
osolené vodě podle návodu a
mezitím, co se vaří, si připravte
pesto: špenát, kousky avokáda,
prolisovaný česnek, citronovou
šťávu, slunečnicová semínka,
olej a bazalku rozmixujte
dohladka a ochuťte solí a
pepřem. Scezené těstoviny
vraťte do hrnce, smíchejte s
pestem
a
servírujte
s
nastrouhaným sýrem.

Zdroj: internet
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HUMOR
O osmi pitomcích
Pitomec č. 1
Do poradny toxikologického střediska volala nějaká žena, která přistihla
dcerku při pojídání mravenců Řekl jsem jí, že mravenci nemůžou její
holčičce nijak ublížit, takže s ní do špitálu jezdit nemusí.
Dáma se uklidnila a před rozloučením mi prozradila, že dala své holčičce pro
jistotu vypít prostředek pro hubení mravenců.
"Volejte záchranku! Okamžitě!" zařval jsem do telefonu.
Pitomec č. 2
Jeden letištní zaměstnanec firmy Boeing se rozhodl ukrást záchranný člun z
Jumbo Jetu. Byl celý nadšený, když se mu jeho plán podařil a on člun donesl
bez problémů domů.
Nazítří se hned vydal na řeku, že si člun vyzkouší. Nafoukl jej a
bezstarostně se začal projíždět po vodě.
Jaké bylo ale jeho překvapení, když se nad ním zničeho nic objevil vrtulník
Pobřežní stráže a žabí muži vytáhli nešťastníka do helikoptéry! Až po
přistání se dozvěděl, že vrtulník pro něj vystaroval proto, že jeho člun po
nafouknutí aktivoval svou tísňovou vysílačku Samozřejmě, druhý den už
dotyčný u Boeingu nepracoval.
Pitomec č. 3
Jeden muž se rozhodl vyloupit banku. Vešel do pobočky Bank of America a na
papír napsal: "Todle je přepadeňý. Dejte my všecky prachi do taški."
Jenže jak tak stál ve frontě před okénkem a čekal, až bude moci svůj vzkaz
podat bankovní úřednici, přepadly jej pochyby.
Co když někdo viděl, jak píšu ten vzkaz? Možná už zavolal poldy a ti tady
budou dřív, než já se k tomu okýnku vůbec dostanu... Zmítán nejistotou
opustil raději pobočku a zamířil přes ulici k filiálce banky Wells Fargo.
Zde trpělivě vystál frontu, a když na něj přišla řada, podal svůj papírek
dívce za přepážkou. Při pohledu na jeho pravopisné chyby se úřednice v duchu
pousmála a řekla si, že lupič asi nebude patřit k nejbystřejším.
Proto mu s klidem vysvětlila, že mu peníze dát nemůže, protože si
podal žádost na blanketu Bank of America. Takže se musí rozhodnout - buď své
požadavky napíše na papíru firmy Wells Fargo, nebo se vrátí zpět do Bank of
America. "OK," zamumlal zmatený bandita a odešel. O pár minut ho zatkli.
Čekal ve frontě v pobočce Bank of America.
Pitomec č. 4
Automatický radar zaznamenal u jednoho projíždějícího vozu překročení
povolené rychlosti a vyfotografoval auto i s poznávací značkou.
Nic netušící řidič dostal o několik dní později z policejního okrsku dopis,
v němž byla fotografie jeho auta a složenka na 40 dolarů.
Místo placení poslal vypečený šofér policistům fotografii čtyř
desetidolarovek. O několik dní později dostal z policie opět dopis.
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Tentokrát v něm nebyla složenka, ale jenom fotografie, na které byla masívní
železná pouta. Řidič požadovanou částku odeslal okamžitě.
Pitomec č 5
Do malého koloniálu vešel mladý muž, namířil na starého prodavače brokovnici
s upilovanou hlavní a řekl si o všechny peníze z pokladny. Když mu prodavač
peníze do tašky vložil, lupič zahlédl za jeho zády láhev skotské a dostal na
ni chuť. Stařík však skotskou odmítl vydat s tím, že mladíkovi ještě není
jednadvacet. Lupič řekl, že mu jednadvacet bylo už dávno, ale prodavač
opakoval, že mu nevěří. Rozčilený mladík sáhl do kapsy pro řidičák a vrazil
ho prodavači před oči. "Tady si to přečti,dědku! Mně už bude třiadvacet!"
řval na prodavače. Starý pán si pečlivě ověřil, zda bandita mluví pravdu,
potom sáhl za sebe a láhev whisky změnila majitele. Hned nato mladík uprchl.
Prodavač okamžitě zatelefonoval na policii a oznámil jim jméno a bydliště
pachatele. Lupič byl zatčen o dvě hodiny později.
Pitomec č 6
Páreček grázlů vrazil do obchodu. Každý mával nervózně pistolí a první z
nich na vyděšené prodavače hulákal: "Nikdo ani hnout!" Když se pohnul jeho
parťák, kamarád jej bez milosti zastřelil.
Pitomec č. 7
Jeden chlapík si chtěl lacino obstarat nějaké pití. Usoudil, že nejrychlejší
bude, když velkým kamenem, který ležel pod chodníkem, rozbije výlohu obchodu
s lihovinami, vezme první láhev a uteče. Jak se rozhodl, tak učinil. Zvedl
šutrák a mrštil jej do výkladu. Kámen se však odrazil, pobertu udeřil do
hlavy a ten v bezvědomí padl na zem. Výloha byla totiž z plexiskla. K
chlápkově smůle byla navíc celá příhoda zaznamenána videokamerou.
Pitomec č. 8
Do Burger Kingu vrazil neznámý muž, vytáhl pistoli a žádal vydání tržby.
Prodavač klidně odvětil, že bez objednávky jídla nemůže pokladnu otevřít.
Lupič si tedy objednal dva koláče, ale prodavač mu oznámil, že je mu velmi
líto, neboť koláče byly k snídani a už došly. Zklamaný bandita se otočil a
se zlostným prásknutím dveří odešel.
Zdroj: přispěvek krajanu
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

NAPSALI JSTE NÁM
Ráda bych Vám představila příběh mé babičky, Evy Lapčíkové z Čeladné v Beskydech, která se kdysi
dostala k malování velikonočních vajíček a která jí natolik učarovala, že je kreslí dodnes. Od prvního
vajíčka uběhlo více než 40 let.
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,,JAK JSEM SE POTKALA S MALOVANÝM VAJÍČKEM”
Již jako děvče jsem obdivovala vše pěkné a
rukodělné. Snad i proto, že má maminka ráda
vyšívala - byla vyučená vyšívačka a já jsem s ní
absolvovala různé výstavy s tímto zaměřením.
Ráda jsem kreslila a tvořila. Po mateřské dovolené
jsem nastoupila do základní školy jako sekretářka,
kde jsem k tomu měla blíž a blíž. V roce 1971 jsem v
poště uviděla nabídku na kurz výtvarných technik
pro vychovatelky školních družin a okamžitě jsem
jako jediná ze školy (v té době největší ostravská
základní škola) projevila o tento kurz zájem, ale
nebyla jsem pedagogický pracovník.

Měla jsem ale velké štěstí, ředitelka školy mi byla příznivě nakloněna a neviděla žádný problém v tom,
abych se mohla přihlásit. Tam jsem si s dalším nadšenci, z nichž mnozí také nebyli pedagogickými
pracovníky, začala plnit své sny. Seznámila jsem se nejen s výbornou profesorkou Havlíčkovou, ale s
mnohými skrytými talenty a hlavně dobrými lidmi. Vedle keramiky, které jsem se později také trošku
věnovala, jsem dělala tkaní gobelínu, práci s papírem a kreslení i s malováním - zdobení vajíčka voskovou
batikou. Paní profesorka měla ve vitríně vystavené krásné vajíčko prováděné touto technikou a ta mi
učarovala natolik, že jsem si přála také něco takového dokázat.
Začala jsem to zkoušet doma na plynovém sporáku s mističkou, kterou mi vyrobil manžel. Později mi
zhotovil stojánek na svíčku a já jsem svými prvními výrobky obdarovávala nejen šmigrustníky, ale i své
kamarádky a známé. Náměty jsem čerpala z velikonočních pohledů a postupně zaučovala svou maminku,
sestru, dceru a také vnoučata. To jsem už dávno ve školství nepracovala a před Velikonocemi na různých
akcích v Domě pionýrů jsem předváděla a učila další děti a dospělé, kde jsem měla na mysli vždy názor,
že to patří k tradicím naší země a ty by se měly uchovávat pro příští generace.
Mým velkým štěstím bylo a je, že mám moc šikovného manžela, který mi vždy fandil a technicky vše
dolaďoval. A tak mám již řadu let elektrický ohříváček na vosk, který je bezpečnější než svíčka. Kromě
včelařského vosku používám i voskovky. Asi před 10 lety jsem si koupila vrtané vajíčko, které mi
učarovalo a já si umínila, že to musím také dokázat. A opět tu byl manžel, který mi přizpůsobil vrtačku,
poradil s vrtáčky a jinými věcmi. Hodně se toho zpočátku nepovedlo, ale s jeho pomocí jsem vrtala i
pštrosí vejce. Ty ale dnes již většinou maluji.
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Vše jsem zvládala, ale potíž s barvami přetrvává dodnes. Dříve jsem používala mořidlo na dřevo ředitelné
vodou, bylo jedovaté - vajíčka se musela přelakovávat. Další barvy se pro voskovou techniku neosvědčily,
protože se barví za horka a to s voskem nejde a za studena nekryjí. Proto jsme se uchýlila k přírodním
bílým a hnědým, které mám osobně ráda. Moc se mi líbí červená vajíčka, která k Velikonocím patří - ale
nikdo neprozradí, jak na to. Ale i tak jsem spokojená, dělám s materiálem mi dostupným, dnes už nikoho
nekopíruji a vymýšlím si své vzorečky. Jsem moc ráda, že je o tento starý český způsob zdobení vajíček
zájem nejen mezi dospělými, ale i dětmi a to i v mateřských školách. A já doufám, že stejně jako já někdo
drápkem uvízne a bude vše předávat dál. K potěšení svému ale i svého okolí.

Všem přeji krásné
chvilky nejen při
tvoření, ale i při
obdarovávání.

Malovaným
vajíčkem
potrefená
Eva Lapčíková
Čeladná, Beskydy
Česká republika

Tento příběh nám napsala: Markéta Sladká, Johannesburg

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ
Je to s tebou horší a horší.
Já se z toho zblázním.
S kým si to tam povídáš?
Z čeho budeš psát ten test?
Z kolika knih si mám vybrat?
Proč to s sebou bereš?
Chodí s papouškem na rameni.
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