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Vážení a milí krajané. 
 
na květen máme pro Vás připravený bohatý kulturní program. Nenechte si ujít český filmový festival 
„Czech (the) Undereground“, který se bude konat v Johannesburgu ve dne 12.-15. května 2016. Dále 
zveme na výstavu o osudu českých židovských dětí s názvem „Neztratit víru v člověka“, která bude 
provázena kurátorkou Židovského muzea v Praze paní Zuzanou Pavlovskou.  
Z výběru zpráv se dočtete o složitém hledání krátkého jména pro označení ČR., dále se dočtete o 
dirigentovi Karlu Ančerlovi a v zajímavostech o Baťově kanálu. V rubrice hrady zámky navštívíme hrad 
Bouzov a v rubrice zdraví lázně Ostrožná Nová Ves. Dále nepřehlédněte náš nový retro koutek či tradiční 
rubriku češtiny, humoru a receptů. Závěrem se dočtete o nabídce Letní školy slovanských studií 
v Olomouci. 
 
Přejeme Vám kulturní květen! 
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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 

Knihovna velvyslanectví bude otevřena dne 10. června 2016 od 10-12 hod. 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ČERVNU 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 2. – 3. června 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. 

 

POZVÁNÍ NA ČESKÝ FILMOVÝ FESTIVAL „CZECH (THE) UNDERGROUND“ 
V JOHANNESBURGU 

Přijďte se podívat na české filmy mapující příběhy lidí v tehdejším komunistickém Československu - 

filmy Pouta, Občanský průkaz, ale také shlédnout někdy méně veselé osudy umělců, kteří se odmítli 

podrobit a snažili se o nezávislou tvorbu- filmy Takovej barevnej vocas letíci komety, Tři sezóny v pekle či 

český „eastern“ Odborný dohled nad východem slunce.  

Festival „Czech (the) Underground“ bude probíhat ve dnech 12. – 15. května 2016 v kině 

„BIOSCOPE“ v johannesburské čtvrti Maboneng.  

Na pozvání velvyslanectví přijede host z České republiky, novinář a hudebník Jan Macháček, který hrál i 

s kapelou Plastic People of the Universe. Po skončení každého promítání pokračuje hudební program v 

nedalekém Lenin´s Vodka Bar.  
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Festival je pořádán u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) a 40. 

výročí soudního procesu s hudební skupinou Plastic People of the Universe a dalšími představiteli 

českého undergroundu (v r. 1976). 

Pozvání na festival včetně programu najdete na webové stránce velvyslanectví www.mzv.cz/pretoria. 

Vstupenky za symbolickou cenu (35,-ZAR) lze zakoupit online na adrese www.thebioscope.co.za. Filmy 

budou promítány v češtině s anglickými titulky. 

 

 

 

 

Program festivalu: 

Čtvrtek 12/5 v 19:30 hod.– Občanský průkaz (Identity Card) 

Pátek 13/5 v 19:30 hod.– Pouta (Walking too Fast) 

Sobota 14/5 v 18:00 hod.– Odborný dohled nad východem  
                                             slunce (Sunrise Supervising) 

                          ve 20:00 hod.– Takovej barevnej vocas letící 
                                komety (A Colourful Tail of Flying Comet) 

Neděle 15/5 v 19:00 hod.– Tři sezóny v pekle (3 Seasons  
                                                in Hell) 
 

   
 
 
 

 

PUTOVÁNÍ ČESKÉ VÝSTAVY „NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA“ PO JIŽNÍ AFRICE 

Výstava Židovského muzea v Praze s názvem „Neztratit víru v člověka“ bude během června 2016 
postupně představena v Durbanu a následně v Johannesburgu. Na pozvání Velvyslanectví ČR v Pretorii 
bude výstavu provázet kurátorka Židovského muzea paní Zuzana Pavlovská. Ve spolupráci s Centry 
holocaustu a genocidy v Johannesburgu, Durbanu a nakonec Kapském Městě bude Z. Pavlovská pořádat 
přednášku pro veřejnost, dále doprovodný program k výstavě pro školy a vyučující vztahující se 
k judaismu. 
 
 

http://www.mzv.cz/pretoria
http://www.thebioscope.co.za/
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Výstava bude vystavena v Centru holocaustu 
a genocidy:  
v Durbanu - ve dnech 1.6.-3.6.2016, 
v Johannesburgu – ve dnech 5.6. – 20.6.2016 
(vždy v odpoledních hodinách, po domluvě 
s kanceláří centra: shirley@jhbholocaustco.za, tel. 
(011) 640 3100). 
 

 
  
Rovněž prosím přijměte pozvání na přednášku Z. Pavlovské pro veřejnost v Centru holocaustu a genocidy 
na téma:  
 

„The life of Jewish survivors and the community after the return from concentration camps to the 

former Czechoslovakia” 
 
1.6. 2016 - Durban 
5.6. 2016 - Johannesburg 
8.6.2016 - Kapské Město 
 
Bližší informace o výstavě a programu přednášek (místo a čas, případně změnu data) najedete během 
května na webové stránce velvyslanectví: www.mzv.cz/pretoria, a dále na webových stánkách Centra 
holocaustu a genocidy (JHB, Durban, Kapské Město): www.holocaust.org.za. 
 
 

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.  

 
 

mailto:shirley@jhbholocaustco.za
http://www.mzv.cz/pretoria
http://www.holocaust.org.za/
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
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 Johannesburgu 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 

 
 

 

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 

The Promenade 

Victoria Road 

Camps Bay 

Cell: 073 6103006 

Fax: 086 6720904 

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za 

Web:  www.dbosmanpsychologist.co.za 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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VÝBĚR ZE ZPRÁV 
 

HLEDÁNÍ KRÁTKÉHO JMÉNA ČR BYL TĚŽKÝ POROD, PÍŠÍ ZAHRANIČNÍ MÉDIA 

Za „těžký porod”, který trval 
více než dvacet let, označil 
autor komentáře na webu 
německé televizní stanice ARD 
hledání krátkého označení pro 
Českou republiku. Podle listu 
Südwest Presse bylo dlouhé 
české tápání zdrojem pobavení 
pro celý zbytek Evropy.  

 
Název Czechia prosazoval 
především prezident Miloš 
Zeman, připomíná web 
Tagesschau. Dvouslovné 
anglické označení prý česká 
hlava státu považuje za příliš 
dlouhé a taky „studené". 

 
Web BBC připomíná, že někteří vývozci označují své zboží přívlastkem czech – „český“ – a jako příklad 
uvádí plzeňské pivo Pilsner Urquell. „Ale ,český' je adjektivum a nemůže suplovat správný název pro 
zemi,“ uvádí BBC. 
Podle listu Südwest Presse už nikdo nepovažoval za možné, že by Česká republika mohla více než dvacet 
let od svého vzniku oficiální krátkou verzi svého jména najít. V komentáři s názvem „Nové staré jméno" 
tvrdí, že „se zbytek Evropy bavil", že si Česko od roku 1993 nedokázalo najít oficiální krátký název. 
 
Obavy ze záměny  
V německy mluvících zemích se už dlouho používá krátké označení Tschechien. Většina německých a 
rakouských zpravodajských webů upozorňuje na to, že obyvatelé Česka neradi slyší dříve hojně užívaný 
název Tschechei, který prý vyvolává „špatné vzpomínky na nacionální socialismus". „Adolf Hitler totiž 
mluvil o ,rozbití Rest-Tschechei'," napsala tisková agentura DPA. 
 
BBC a mnohá další anglosaská média se zabývají možností záměny nového anglického označení Czechia s 
názvem Chechnya, který označuje autonomní republiku Ruské federace Čečensko. Například americký 
deník The New York Times připomíná omyly některých analytiků, kteří v roce 2013 po bombovém útoku 
na bostonský maratón zaměňovali zemi původu bratrů Carnajevových, čečenských atentátníků, za 
Českou republiku. Název Czechia sice právě záměnu s kavkazskou republikou nechvalně proslulou 
aktivitami radikálních islamistů nemusí vyřešit a podle některých kritiků bude zmatek dokonce ještě 
větší. 
K záměně může dojít nejen v angličtině, ale i v němčině, kde pojmenování zní Tschechien a 
Tschetschenien. 
 
Krize identity  
Levicový britský list The Guardian v nadsázce srovnává změnu názvu s proměnou Řehoře Samsy, 
hlavního hrdiny Kafkovy povídky Proměna, který se změnil z člověka v obřího brouka. „Až se obyvatelé 
České republiky v pátek ráno probudí – možná z divokých snů – možná zjistí, že je něco jinak," píše 
deník, podle něhož však na rozdíl od Samsy Češi zažijí „proměnu celonárodních rozměrů". 
 
„Češi, kteří byli dlouhá staletí zmítáni mezi východem a západem, dlouhodobě trpí krizí identity," napsal 
list The New York Times. Za nový název se ale přimlouvá. „Přinejmenším v angličtině bude přátelštější 
než Czech Republic,” píše list. 
 
Bulvární deník Daily Mail uvádí, že jedním z důvodů návrhu je fakt, že někteří lidé ve světě stále mylně 
označují Českou republiku za Československo, což by jednoslovný název měl podle iniciátorů změnit. 
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Média si všímají také toho, že se nové oficiální označení nelíbí lidem na Moravě a ve Slezsku, neboť ho 
prý považují za „hrubý útok" na svou identitu. „Na ně se už ale ohled nebere," konstatuje rakouský list 
Die Presse. 

Zdroj: Novinky.cz 

 

ÚČET ZA BROUZDÁNÍ PO INTERNETU V PRACOVNÍ DOBĚ ROSTE 

Míra zneužívání pracovního času v českých firmách za minulý rok celkově vzrostla v meziročním 
srovnání o šest minut na téměř jednu hodinu (58 minut) denně. Za dvanáctiprocentním růstem 
promrhaného času stojí postupující rozvolňování tradičního rytmu pracovního dne a zejména chytré 
mobilní telefony, které jsou oblíbeným médiem pro mimopracovní aktivity na internetu. 
„Z chytrých mobilních telefonů se v závěru roku 2015 uskutečnilo více než 55 % mimopracovních 
přístupů k internetu. Pro Čechy je během pracovní doby pohodlnější komunikovat s přáteli, bavit se na 
sociálních sítích či jen tak lelkovat po síti z mobilních telefonů či tabletů. Chytré mobily a tablety ve 
firmách na rozdíl od stolních počítačů a notebooků totiž dosud nepodléhají takové míře kontroly 
monitorovacích programů, takže se na nich zaměstnanci cítí bezpečněji. Pro firmy však představují 
hrozbu jak z pohledu promrhaného času, tak z pohledu bezpečnosti informací, které se na těchto 
zařízeních nacházejí,“ říká Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti TruconneXion, která 
pomáhá firmám zjišťovat využívání informačních technologií. 
 
Čas jsou peníze 
Převedeno do průměrné hrubé měsíční mzdy, zaměstnavatel za vyřizování soukromých záležitostí 
jednoho zaměstnance z firemního počítače nebo mobilu v roce 2015 denně tratil 149,63 Kč, což je téměř o 
20 Kč více než před rokem. „Za měsíc poflakování to v průměru představuje 3130 Kč a za celý loňský rok 
37 560 Kč, tedy o 4800 Kč více než v roce 2014. Tyto částky vynaložily firmy na mzdových prostředcích, 
aniž byly podloženy reálnou prací,“ shrnuje závěry analýzy Hnízdil. 
 
Obdobná situace platí jak v podnikatelském, tak nepodnikatelském sektoru. Chytré telefony na pracovišti 
jsou proto stále více v hledáčku pozornosti zaměstnavatelů. Počet firem, které již využívají nástroje pro 
monitoring mobilních telefonů a tabletů, činil podle Hnízdila koncem loňského roku 35 % a dalších 20 % 
jeho zavedení připravuje. 
 
Dohánějí to po večerech 
Přímým důsledkem tlaku firem na efektivitu je prodlužující se pracovní doba. „Stává se obecným 
pravidlem, že zaměstnanci v pozdním odpoledni či po večerech dohánějí své pracovní resty. Kvůli tlaku 
na výkon a rostoucí mobilitě pracovních prostředků a technologií si také stále větší množství pracovníků 
nosí práci domů a netýká se to už jen špičkových manažerů,” dodává Hnízdil. 
 
Podle analýzy TruconneXion nadále roste množství firem, kde se pracuje po večerech z domova, v 
průběhu roku 2015 činil růst 3 % na současných 59 %. 

Zdroj: Novinky.cz 
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EXPORTÉŘI VARUJÍ PŘED KOLAPSEM PRŮMYSLU KVŮLI NEDOSTATKU DĚLNÍKŮ 

Českému průmyslu chybí minimálně 70 000 dělníků a tisíce vysokoškolsky vzdělaných strojařů, 
elektrotechniků, chemiků či expertů textilního průmyslu. Podle analýzy Asociace exportérů (AE) je nyní 
na českém trhu práce v součtu více než 117 000 volných pracovních míst. Kvůli stavu trhu práce tak stojí 
český průmysl už na hranici svých možností. Exportéři proto vyzývají vládu, aby uvolnila vízovou 
politiku. 
„Situace už překročila všechny meze, hrozí kolaps 
průmyslu, který může na dlouhou dobu poškodit 
celou naši ekonomiku. Už proto, že ČR má největší 
závislost ekonomiky na průmyslu z celé Evropy – 
47 procent," uvedl místopředseda asociace Otto 
Daněk. 
Exportéři se proto obrátili dopisem na členy vlády 
a navrhli několik řešení pro rychlejší nábor 
potřebných pracovních sil ze třetích zemí, jako jsou 
Ukrajina, Vietnam, Bělorusko či Rusko. 

 
 
Podle předsedy asociace Jiřího Grunda jde zejména o pružnější vyřizování víz, pracovního povolení a 
schvalování úřadem práce, což v současnosti trvá devět až 14 měsíců. Další omezující podmínky, 
například na minimální platy pracovníků ze třetích zemí a obory, v nichž mohou cizinci za těchto 
podmínek působit, si podle něj kladou odbory. 
 
Firmy si „kradou“ zaměstnance 
Nejhorší nedostatek zaměstnanců se týká malých a středních firem. „Tyto podniky jsou brutálně 
okrádány velkými podniky se zahraničními vlastníky o své zaměstnance," tvrdí Daněk. Podle něj se běžně 
stává, že velké podniky si tvoří pořadníky z kontaktovaných zaměstnanců a těm zavolají pár hodin před 
nástupem na směnu u stávajícího zaměstnavatele. Zaměstnanec pak v rozporu s pracovním právem 
nastoupí bez řádného ukončení pracovního poměru k novému zaměstnavateli, který ho přijme bez 
potvrzení o předchozím zaměstnání, a po třech dnech je nucen původní zaměstnavatel rozvázat pracovní 
poměr na základě hrubého porušení pracovní kázně. 
 
V průmyslových regionech je nedostatek lidí 
Míra nezaměstnanosti v Česku sice v březnu dosáhla 6,1 procenta, průmyslové regiony ale vykazují 
nezaměstnanost hluboko pod touto úrovní. Např. v okrese Rychnov nad Kněžnou je míra 
nezaměstnanosti jen 2,5 procenta, Praha-východ vykazuje rovněž 2,5 procenta a Mladá Boleslav 3,2 
procenta.  
V celé ČR je 27 okresů, ve kterých je nezaměstnanost nižší než pět procent. 
 

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

KAREL ANČERL 

Významný československý dirigent 
 

 

(* 11. dubna 1908, Tučapy (okres Tábor) –  
3. července 1973, Toronto)  
 
Narodil se v židovské rodině vyrábějící lihoviny. 
Studoval skladbu u Jaroslava Křičky, dirigování u 
Pavla Dědečka a hru na bicí nástroje. Velký 
význam pro jeho uměleckou kariéru mělo i 
studium mikrointervalové hudby u Aloise Háby, 
ale zejména pravidelná účast na zkouškách České 
filharmonie, kde mohl sledovat práci Václava 
Talicha. 
Poprvé vystoupil za dirigentský pult v roce 1930, 
kdy jako své absolventské vystoupení provedl 
vlastní symfoniettu. Již tehdy prokázal 
mimořádnou erudici a zralost.  

 
Záhy na sebe upozornil i v cizině, když v Mnichově připravil vzorně pro H. Scherchena Hábovu operu 
Matka, kterou o šestnáct let později uvedl sám v Praze. Na festivalech Společnosti pro soudobou hudbu 
ve Vídni (1932) a v Amsterdamu (1933) sklidil vynikající kritiky, ale v rozhlase, kam posléze nastoupil, 
mu ze začátku byla svěřována jen práce režisérská a záskoky v nouzi. Jeden z nich, když ze dne na den 
převzal dirigování neobyčejně obtížné 3. symfonie Sergeje Prokofjeva, vzbudil všeobecné uznání a vynesl 
mu pozvání k České filharmonii i na další mezinárodní festival moderní hudby do Barcelony. Stál na 
prahu velké umělecké kariéry, když do jeho života zasáhla válka.  
Po obsazení republiky byl propuštěn, pracoval jako lesní dělník poblíž svého rodiště. Gestapem byl 
uvězněn v Táboře a pak pracoval jako dělník firmy Teerag v Soběslavi. 12.11.1942 byl i s manželkou 
deportován do Terezína, kde se podílel na hudebních aktivitách, a po dvou letech byl zařazen do 
transportu do Osvětimi, kde přišel o rodinu. 
 
Po skončení války byl nejprve ředitelem nově budované Opery 5. května, poté opět zaměstnancem 
Československého rozhlasu, tentokrát jako šéfdirigent Symfonického orchestru. 
 
Vrcholné období jeho umělecké činnosti začalo v roce 1950, kdy byl jmenován uměleckým ředitelem 
České filharmonie, kterou řídil plných osmnáct let a přivedl ji ke světovému jménu. Ančerl rozšířil její 
repertoár hlavně o díla klasiků 20. století - Schönberga, Bartóka, Stravinského, Prokofjeva, Brittena a 
dalších. Věnoval se také dílu Bohuslava Martinů i soudobých českých skladatelů, kteří v tehdejších 
podmínkách neměli na růžích ustláno. Uvedl Českou filharmonii do světa velkým zájezdem do Austrálie, 
na Nový Zéland, do Číny, Indie a Japonska (1959) později i do USA a Kanady, koncertoval s ní v řadě 
evropských zemí a sám byl stále častěji zván jako uznávaný dirigent k nejpřednějším světovým 
orchestrům. Prohlížíme-li programy těchto vystoupení, neujde nám, že vždy zařazoval i skladby českých 
autorů a sloužil propagaci české hudby. 
Zdokonalení techniky hudebního záznamu a s tím související rozšíření nahrávací činnosti orchestru 
znamenalo pro něho cestu k nehynoucí slávě. Záhy se jeho nahrávky dočkaly i ocenění prestižními 
mezinárodními gramofonovými cenami; v reedicích na CD stále oslňují svou technickou dokonalostí a 
nádhernou zvukovostí. 
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Není sporu o tom, že jeho zásluhou se Česká filharmonie zařadila do úzké špičky nejlepších světových 
symfonických orchestrů a z jejího umění se stal prvotřídní vývozní artikl. O to bolestněji orchestr 
prožíval, když se jeho šéfdirigent rozhodl po událostech v roce 1968 pro emigraci. Řídil sice ještě v 
následujícím roce dva koncerty na festivalu pražské jaro (tím dosáhl celkový počet jeho koncertů s 
Českou filharmonií čísla 766), ale potom se již nevrátil. Stal se šéfdirigentem symfonického orchestru v 
kanadském Torontu, zajížděl jako vyhledávaný a všeobecně vážený umělec i k jiným americkým 
orchestrům a stále ve světě prosazoval českou klasickou i moderní hudbu. Se zpožděním se však na jeho 
zdraví projevily útrapy z války, přidružily se i rodinné starosti, takže se ze života ve svobodné společnosti 
dlouho netěšil a již 3. července 1973 zemřel. Po letech byly jeho ostatky převezeny do vlasti a uloženy na 
„Slavíně“- Vyšehradském hřbitově v Praze. V roce, kdy si hudební svět připomínal Ančerlovo 90.výročí 
narození a 25. výročí úmrtí, byla dne 6. 9. 1998 v Tučapech na budově radnice slavnému rodákovi 
odhalena pamětní deska. 
 
Co se týče rodinného života, po válce, kdy přišel o manželku a malého syna, se Karel Ančerl podruhé 
oženil s Hanou Glücklichovou, s níž měl dva syny: Jiřího (* 1946), jehož první manželkou byla 
konzervatoristka Jindřiška Havlů, a Ivana (* 1948), jenž se v kanadské emigraci oženil s Jette Henriksen. 
Syn Jiří se ještě v Kanadě rozvedl a později měl, již po návratu do Čech, s novou družkou dvě dcery; 
zemřel v roce 2000. Druhý syn Ivan, jenž zemřel o několik let dříve v Kanadě, po sobě zanechal syna 
Nicholase (*1978). Sestřenice Karla Ančerla Markéta Ančerlová žila na Vyšehradě až do své smrti a měla 
též velký hudební talent, ale po zklamání v 50. letech a po sebevraždě její dcery Markéty (17 let) se 
odebrala do ústraní, kde se živila jako soukromá učitelka hry na klavír až do své smrti. 
 

                                                                                                                                                                          Zdroj:Wikipedie                           
                                                                                     Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

 
 
HRADY A ZÁMKY 

BOUZOV 

   
 
Lesnatou krajinu u Litovle ovládá romantický hrad Bouzov.  
Hrad vznikl někdy na počátku 14. století, první majitel je znám od roku 1317. Od poloviny 14. století do 
roku 1695 hrad vícekrát změnil majitele. Uvedeného roku získal Bouzov řád německých rytířů, ale 
následujících 200 let se o něj příliš nestaral. Teprve rozhodnutím velmistra řádu, arcivévody Evžena, 
došlo v letech 1896 - 1901 k radikální přestavbě.  
 
   Projekt, který vypracoval profesor mnichovské techniky Georg J. Hauberisser, víceméně respektoval 
půdorys starého hradu, tím však podobnost s předchozím objektem končí. Nová stavba ve stylu německé 
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pozdní gotiky má celou řadu výstupků, věžiček a dalších, v našem prostředí často velmi cizorodých prvků. 
Celek je však vděčnou scenérií filmových pohádkových příběhů. 
 
Reprezentační interiéry hradu, zhotovené s neobyčejnou pečlivostí, jsou zařízeny hodnotným historickým 
mobiliářem a starými řádovými památkami. Hrad je plně vybaven, přičemž mnohé předměty 
uměleckého řemesla sem byly převezeny na počátku 20. století z Německa, Itálie a dalších států. Zdi 
hlavních místností jsou ve své spodní části obloženy dřevem, stropy bývají opatřeny dřevěnými kazetami 
nebo provedeny s jinou truhlářskou výzdobou. 
 
   Dominantní prostorou je Rytířský sál, který sloužil jako shromaždiště členů řádu. Nádherným 
vyřezávaným nábytkem z pozdního baroka vyniká velmistrova ložnice. Hradní kapli se vznosnými 
klenbami zdobí gotické náhrobky řádových mistrů, převezené do Bouzova z hradu Hornecku. Sloupová 
síň, doplněná deskovými obrazy z 15. století, má svůj vzor ve vrcholně gotickém slohu. Ve stylu 
novorenesance byla vystavěna Lovecká síň s malbami na zdech a trojnásobně valenou klenbou. 
 

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

 
 

ZAJÍMAVOSTI 

BAŤŮV KANÁL 

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 
v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. 
 
 

 

 
 
Pokusy o splavnění řeky Moravy se datují do poloviny 17. století, kdy se poprvé začalo hovořit o jejím 
propojení s řekou Odrou. Finanční potíže však tomuto pokusu zamezily, stejně jako pokusům v 
následujících 150 letech. Dne 11. června 1901 byl vládou přijat vodocestný zákon, který počítal s 
vybudováním Dunajsko-oderského průplavu v následujících dvaceti letech, ale veškeré započaté práce 
zhatila první světová válka. 
Vznik Československé republiky obnovil zájem o vodohospodářské otázky, ale byl brzy utlumen jinými 
potřebami nově vzniklého státu. V roce 1927 přešly kompetence o splavnění řeky Moravy z ministerstva 
veřejných prací na ministerstvo zemědělství, které prosazovalo úpravy koryt řek také kvůli melioračním 
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účelům. V této době si Tomáš Baťa uvědomil důležitost splavnění Moravy a následného vybudování 
Dunajsko-oderského průplavu k jednoduššímu a levnějšímu spojení se světovými trhy. Baťa využil svého 
vlivu, aby v připravovaném vodocestném zákoně bylo na splavnění Moravy pamatováno a také v roce 
1930 publikoval brožuru Základ pro úpravu vodního hospodářství na Moravě, ve které vyslovil myšlenku, 
že „problém usplavněné řeky Moravy není problémem lokálním, … neboť usplavněním Moravy 
přiblížíme se k uskutečnění spojení tří největších středoevropských řek Labe, Dunaje a Odry …“ O rok 
později argumentoval, aby úpravami řeky Moravy byly odstraněny hrozby veder nebo povodní a bylo 
možno využít vodní cestu k dopravě a pohonu. Tragická smrt zakladatele podniku v červenci 1932 
nezabránila firmě Baťa v prvních pokusech plavby nákladního člunu na řece Moravě. V roce 1934 
sjednala firma Baťa dohodu se státními úřady, které preferují zavlažování a meliorace. Po vzoru 
Holandska a Francie má vzniknout malý průplav, který bude financován takto: 9 milionů zaplatí firma 
Baťa, 7 milionů poskytne ministerstvo sociální péče (místo na podporu v nezaměstnanosti tyto peníze 
půjdou na mzdy), 18 milionů na meliorace a závlahy se převede z kompetence ministerstva zemědělství. 
 
Zemský úřad v Brně zahájil stavbu plavebního a závlahového kanálu v říjnu 1934. Po výkopových pracích 
následovala již v roce 1936 výstavba plavebních komor a v letních měsících roku 1937 budování vodního 
díla vrcholilo, když vedle původního řečiště byly připraveny vyhloubené kanály. Do kanálu na trase 
Spytihněv – Staré Město bylo řečiště převedeno koncem července 1937. V Otrokovicích dělníci 
vybudovali přístaviště a 760 metrů dlouhý kanál, kterým mohly lodě přivážející hnědé uhlí z dolu Tomáš 
v Ratíškovicích proplout až do objektu továrny. První polovina roku 1938 se nesla ve znamení 
dokončovacích prací a koncem června se konala první 10 km zkušební plavba zatížené motorové lodi. Po 
úspěšné zkoušce byla 1. července 1938 za účasti četných hostů provedena zkušební plavba z Baťova do 
Uherského Ostrohu a tato část kanálu byla odevzdána k obhospodařování Baťovým závodům. K těmto 
účelům vznikla akciová společnost Morava, moravská plavební akciová společnost, jejímž předmětem 
bylo: 
- provozovat za příčinou dopravy zboží a osob plavbu po řece Moravě v úseku Otrokovice – Hodonín 
(není dovoleno bez souhlasu poštovní správy dopravovat po živnostensku balíkové služby) 
- služba vlečná 
- zakládat a provozovat veřejná skladiště a překladiště 
- kupovat, najímat nebo jinak získávat, stavět, opravovat a prodávat lodi a jiné dopravní prostředky a 
příslušné stroje 
- stavět vodní díla, zavodňovací kanály, zakládat nové podniky, které sledují tyto cíle 
- činit jakákoli opatření, která by napomáhala společnosti k dosažení jejich účelů a podnikat cokoli, co by 
souviselo s dopravou a sloužilo zájmům společnosti 
 
V říjnu 1938 kanál bez viditelné újmy přečkal velikou povodeň, a tak mohl být v pátek 2. prosince 1938 
otevřen. První cestu vykonal motorový člun s vlečnou lodí, jehož posádka měla za úkol dovézt prvních 
dvě stě tun ratíškovického lignitu. V letních měsících roku 1939 začaly pravidelné výletní projížďky na 
lodi „Mojena“. Akciová společnost Morava v letech 1943-1945 nevyvíjela činnost a po skončení druhé 
světové války byla hned v první polovině května dána pod národní správu společně s celou firmou Baťa. 
Válečná léta vodní cestu těžce poznamenala, když škody přesáhly 10 milionů korun. S opravami se 
započalo v roce 1946 a protáhly se až do následujícího roku. V polovině padesátých let nový provozovatel 
Stavosvit Gottwaldov nepokračoval v dopravě uhlí do elektrárny, ale zabýval se pouze přepravou 
stavebních materiálů, což se projevilo jako nerentabilní. Svůj význam ztratily i závlahové kanály, neboť 
družstevně rozoraná pole jejich služeb nevyužívala. Provozovatel Průmyslové stavby Gottwaldov v roce 
1961 zastavil provoz na vodní cestě, během dalšího roku rozprodal lodní park a neudržovaný Baťův kanál 
i jeho zařízení takřka třicet let chátraly. 
 
První pokus o oživení kanálu se objevil v roce 1989, ale první loď na kanál vyplula až v květnu 1995. Ve 
stejném roce vznikla Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, která dodnes sdružuje obce, 
přispívající ke zpřístupnění této přírodní a technické památky. Roku 2002 vznikla obecně prospěšná 
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společnost Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informační centrum a podporuje 
podnikatele, jejichž aktivity souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu. 
 

   
 
Baťův kanál dnes 
V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a 
umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí 
(Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica 
se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji 
až do Hodonína a Kroměříže (tzv. Hanácké Athény). Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak 
uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními 
stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným 
sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům). 
 
Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, 
lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven 
typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, 
umožňují poznat technický um našich předků. 
S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se počítá 
při výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Provoz na Baťově kanálu by zůstal zachován a díky 
vodnímu koridoru D-O-L bude napojen na síť evropských vodních cest. 
 

Zdroj: cs.wikipedia.org 
 

ČEŠTÍ VĚDCI SPOČÍTALI, KAM V NĚMECKU DOPADL METEORIT. A PŘESNĚ TAM SE 
ÚLOMKY NAŠLY 

 

  
Meteorit o váze 1,320 kilogramu 
FOTO: R. Sporn, M. Neuhofer, Český astronomický ústav 
Akademie věd ČR 

Jeden z úlomků, který váží 19,2 gramu, byl zabořen do hlíny. 
FOTO: Český astronomický ústav Akademie věd ČR 
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Čeští astronomové slaví úspěch. Díky jejich přesnému výpočtu se podařilo po dopadu půltunového 
meteoritu v Německu nalézt 20 kusů úlomků, které mají hmotnost od několika gramů až po kus o 
hmotnosti 1,32 kilogramu, oznámil Astronomický ústav AV ČR. 
Velmi jasný meteor, tzv. bolid proletěl v neděli 6. března nad Horním Rakouskem a spadl v Bavorsku 
severně od řeky Inn na území, které je ohraničeno vesnicemi Stubenberg na západě a Ering na východě. 
 
Čeští vědci oznámili místo dopadu úlomků už den po přeletu meteoru. První úlomek o hmotnosti 45 
gramů se našel už týden po dopadu 12. března a následně se nacházely další drobné úlomky o váze 
několika gramů. 
Propočty Čechů počítaly s tím, že se menší úlomky naleznou ve východní a jižní části pádové oblasti a 
hmotnost úlomků bude růst směrem na západ až severozápad, podle toho, z jaké výšky k pádu 
jednotlivých meteoritů došlo. Největší meteority měly být v lesním porostu východně od Stubenbergu. 
„Celková hmotnost prvních meteoritů velmi dobře odpovídala místu nálezu podle naší předpovědi,“ řekl 
Pavel Spurný z astronomického ústavu a koordinátor Evropské bolidové sítě. Podobně jako z dráhové 
analýzy původního meteoru i ze složení byl tedy jednoznačně potvrzen asteroidální původ tohoto tělesa. 
 
Hmotnost dalších nalezených meteoritů postupně rostla. Poslední a největší nález se podařil ve čtvrtek 1. 
dubna v oblasti z koncové fáze letu, kde čeští astronomové předpokládali výskyt kusů o váze větší než 
jeden kilogram. To se také potvrdilo. 
 
V jamce necelých 15 cm hluboké se nalezl meteorit o váze 1320 gramů nepravidelného a poněkud 
zploštělého tvaru. Na části povrchu jsou velmi dobře patrné četné mělké prohlubně, tzv. regmaglypty. 
Zatím neoficiální pojmenování meteoritu je Stubenberg. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

STUDIE TRIPADVISORU: PRAHA VYHRÁLA KATEGORII „BEST VALUE“ 

Praha jako turistická destinace uspěla v průzkumu serveru TripAdvisor v kategoriích nejlevnější a top 
lokalita světa. Zařadila se tak po bok oblíbených evropských turistických cílů jako Londýn nebo Řím. 
Ocenění získala i v anketě uživatelů TripAdvisoru. 
 

 

Roční studie britské společnosti 
Post Office srovnává 46 
populárních turistických 
destinací celého světa a 
vyhlašuje tu nejlepší. Praha v 
tomto průzkumu vyhrála jako 
destinace v kategorii „best 
value“, což znamená, že má 
nejvýhodnější cenové nabídky. 

Nejdůležitějšími faktory, které 
umístily Prahu na nejvyšší 
pozici, byly nízké ceny ve 
stravování a pohostinství. Praha 
zvítězila nad přímořskými městy 
jako Algarve v Portugalsku, Gold 
Sandals v Bulharsku anebo 
oblíbeným španělským 
regionem Costa del Sol.  

 
Mezi světovými metropolemi Praha porazila Budapešť, Kapské Město, Nice a další města. 
Graf porovnává osm různých atributů, jako jsou například cena za večeři pro 2 osoby, opalovací krémy, 
lístek na autobus, nápoje a podobně. Globální server TripAdvisor umístil navíc Prahu na 5. místo v 
kategorii Top destinace na světě. Uživatelé TripAdvisoru také zvolili Prahu jako 5. nejlepší destinaci na 
světě. 
Webový portál porovnal recenze od milionu globálních cestovatelů, kteří zvolili na 1. místě Marrákeš a na 
2. místě kambodžské město Siem Reap. Istanbul, který byl vítězem minulého roku, se letos umístil na 3. 
pozici, hned za ním následovalo vietnamské hlavní město Hanoj. 
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Dovolená v Praze byla pro cestovatele dokonce preferovanějším místem než Londýn (6.), Řím (7.), Paříž 
(9.) nebo New York (11.). 

Zdroj: icot.cz 

 
 

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK: ČEDOK LÁKAL NA EXOTIKU KLDR, PRESTIŽ SSSR I NA 
LEVNÉ KEMPY 

I v době, kdy na silnicích ještě nesmrděla auta v kolonách, už první Češi cestovali k moři. V tuzemsku s 
tím začal Čedok - nejstarší cestovní kancelář ve střední Evropě. Naše pradědečky vozil do Francie, 
později posílal masy pracujících do Bulharska a v potemnělých normalizačních dobách lákal na laciné 
kempy v Československu. 
 
Čedok se zrodil v raném období první republiky jako Československá dopravní kancelář. Z úvodních 
písmen později v roce 1926 vznikl název ČEDOK. Významný příjem měla firma zpočátku z prodeje 
železničních jízdenek pro dělníky, kteří dojížděli za prací do francouzských uhelných dolů, nebo z prodeje 
lodních lístků vystěhovalcům do USA. 
Ve zlatých 20. letech vsadila kancelář na nové dopravní prostředky - autokary a letadla. První sloužily k 
okružním jízdám a jako dálkové autobusy, letadly se začalo létat například do Egypta či Maroka. V 
polovině 20. let také cestovka vydala první cestovní katalogy „Naše cesty“. Dobová reklama lákala na 
zahraniční cesty do Jugoslávie, Středomoří, Skandinávie či Londýna. 
 
Do módy už tehdy přicházely dovolené u moře. Češi objevovali „Slovanskou riviéru“ - tedy pobřeží 
Jugoslávie. Nejoblíbenější střediska byla na severním Jadranu, v okolí Terstu nebo na ostrově Grado. Ti 
nároční se vypravovali do Benátek nebo až na ostrov Capri u Neapole. 
Ve 30. letech Čedok masivně rostl navzdory hospodářské krizi, ale expanzi zarazili nacisté. Čedok se 
tehdy mimo jiné podílel na organizaci osmi vlakových transportů do Londýna, ve kterých Sir Nicolas 
Winton zachránil 669 židovských dětí před smrtí. 
V dalších letech ale cestovní kancelář přichází o pobočky, tlumí svou činnost a stává se součástí 
německého podniku. Pořádá jen jednodenní vlakové výlety a organizuje tuzemské rekreace továrních 
dělníků. 
 
Cesta monopolního obra 
Po skončení války se firma rychle otřepává a obnovuje zahraniční zájezdy, další expanzi ale zabránilo 
znárodnění. Z Čedoku postupně vyrůstá obří národní monopol na dovolené, který v prvních letech slouží 
k regeneraci dělníků. Oblíbené se stávají lázně. 
V padesátých letech Čedok organizuje i příjezdovou turistiku, má na to dokonce monopol. Kromě toho 
dostává do správy i jídelní a lůžkové vozy nebo některé lanovky a vleky. 
Čedok na sebe kumuluje další a další úkoly, začíná vydávat poštovní známky, hudební publikace, 
vstupenky na kulturní akce, organizuje dokonce cestovní spoření a přichází s vynálezem vánočních 
dárkových poukazů. 
V začátcích socialismu se cestuje především do Bulharska, Rumunska, Maďarska a Albánie. Zájezdy do 
Jugoslávie jsou vzácné, jejich doba přichází až v době uvolňování kolem roku 1968. 
Monopolní podnik postupně bobtná do velikosti giganta cestovního ruchu, který v rekordním roce 1988 
vysílá do zahraničí 710 tisíc lidí. 
 
Trochu jiná exotika 
V době uvolňování se mohlo začít cestovat i do kapitalistických zemí - Rakouska, Itálie a Francie. Zarazila 
to však okupační vojska SSSR. Tuhá normalizační doba sedmdesátých let přinesla rozkvět jednoho 
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fenoménu - začalo se masově cestovat do laciných kempů. Přispívaly na to odbory i zaměstnavatelé. Za 
exotické cíle, které ochutnaly spíš stranické kádry, patřily Vietnam, Severní Korea a Kuba. 
I tak postupně pro většinu lidí přestala být dovolená u moře nedostižným snem.  
V té době přichází národní podnik se známým sloganem „S Čedokem za hranice všedních dnů“. 
Čedok se postupně vypracoval do giganta, který měl na konci 70. let přes 90 procent trhu, 166 
tuzemských poboček, dvacet zahraničních, 200 hotelů a přes 21 tisíc zaměstnanců. 
Kromě toho, že pořádal zájezdy, se například podílel na výstavbě moderních velkokapacitních hotelů v 
Praze, například Forum a Atrium (dnešní Corinthia Towers a Hilton). 
V roce 1990 po pádu železné opony se státní kolos štěpí na více než tisíc cestovních kanceláří. Klientela 
klesla v roce 1991 ze 710 tisíc na 21 tisíc účastníků zájezdů. 
 
V privatizaci po roce 1996 získává tradiční značku Čedok společnost Unimex. Investovala do poboček, 
internetového prodeje i autokarů. V roce 2003 Čedok majetkově vstoupil do cestovní kanceláře ESO 
Travel, specialisty na exotiku.  
O pět let později kupuje od Unimexu Čedok americká investiční skupina Odien. 
 

    
 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 

 

RETRO KOUTEK 

 

 

Popelník s mědvědem 
 
Tak tady u toho popelníku je zvláštní, jak se v 
Československu chytil. Člověk by tam spíš čekal 
jelena, srnu, kapra, ale ledního medvěda? 
 
I my jsme ho měli doma, pak odcestoval na 
chalupu, kde plnil funkci dlouhé roky, pamatujeme 
si, že ho rodiče ani neukládali přes noc do chalupy 
a nechávali ho na stole… přesto ho nikdo nikdy 
neukradl, což je pozoruhodné…  
 
Také zdobil vaši kuřáckou místnost? 
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Propiska … 
 
Tohle nebyla jen tak obyčejná propiska. To byla 
několikabarevná propiska, u které se daly během 
používání měnit barvy. 
Místo jedné náplně jich obsahovala většinou čtyři 
nebo šest a jednoduchým stlačením vybrané náplně 
se vysunula tuha zvolené barvy a mohlo se psát. 
 
Za nás bývala kovová, stříbrná, kdo ji měl, byl král. 
 
Tato se objevila až v 80. letech. 
 
Také jste ji  měli? 

 

 

Přilba na motorku… 
 
Toto je opravdu retro vzpomínka. Stará, dobrá 
přilba na motorku. Nepíšeme na moped, fichtla či 
kozí dech, protože za našeho mládí se na těchto 
strojích jezdilo zásadně bez helmy, ostatně to bylo 
povoleno a jedině tak jsme mohli balit baby…  
 
Pochopitelně, že dříve v přilbách nebyl téměř žádný 
výběr, kromě barvy, tento tvar helmy byl klasický, 
ještě na ni nasadit brýle a mohlo se jet… 
 
Také jste jí nosili nebo už nějakou modernější? 
 

 
  

Zdroj: starypaky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

ZDRAVÍ 
 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 

 

 

Pouhých 8 km od Uherského 
Hradiště, v srdci regionu 
Slovácko obklopena 
štěrkopískovými jezery, se 
nachází vesnička Ostrožská Nová 
Ves. Zdejší lázeňská tradice se 
datuje k počátku 20. století, když 
zde v roce 1903 byla voda v 
místních blatech a močálech po 
důkladné analýze uznána 
léčebnou 

Areál lázní je zasazen doprostřed 
lesoparku o rozloze více než 10 
hektarů a přilehlé roviny chrání 
před větry horské hřbety Bílých 
Karpat a Chřibů. Jednou ze 
zvláštností těchto lázní je výroba 
přírodní kosmetiky značky 
SINOVA na základě jedinečného 
přírodního sirnatého pramene. 
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Přírodní léčivé zdroje - přírodní minerální voda sirná. 
 
Léčebné indikace - dospělí: nemoci oběhového ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, 
nemoci kožní, nemoci onkologické. 
 
Volný čas 
Lázeňští hosté mohou odpočívat nebo se vzpružit v sauně, v rehabilitačním bazénu s protiproudem, na 
hřišti na minigolf nebo u stolního tenisu. Je také možné si vypůjčit kolo nebo hole na severskou chůzi, jet 
si zarybařit k nedalekému jezeru, koupat se ve štěrkopískových jezerech nebo využít tenisový kurt v 
Ostrožské Nové Vsi. V Kunovicích nedaleko Uherského Hradiště je možnost prohlédnout si tento 
vinařský region z ptačí perspektivy nebo vyzkoušet sám sebe při seskoku padákem. Hráči golfu mohou 
využít v nedalekém okolí Sirnatých lázní golfové hřiště. 
 
Výlety do okolí 
Buchlov: Jedna z nejstarších pevností v České republice, vzor středověké obranné architektury, cenné 
historické sbírky a knihovna. 
Kroměříž: Historické centrum města je pod ochranou UNESCO, jedinečný barokní zámek s přilehlými 
parky, zámecká galerie, gotické a barokní kostely.  
Strážnice: Vesnice – muzeum (skanzen) starodávného stavitelství a lidové tvorby pod širým nebem, 
otevřeno v roce 1973. 
Baťův kanál: Vodní kanál postavený v letech 1934–1938, v současné době využívaný jako místo oddychu 
a projížděk na parníku. 
Skanzen Modrá: Skanzen (muzeum pod širým nebem), rekonstrukce osady z 9. století z období 
Velkomoravské říše. 
 

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

 
 

ČEŠTINA 
 
Dnes pouze teorie.  
Přečtěte si povídání o tom co je a co není progresivní a na trendy v českém jazyce si udělejte vlastní 
názor. 
Co je a co není progresivní 
 
V některých českých slovech kolísá délka samohlásek, takže je „nepopíratelné“ i „nepopiratelné“, že si 
můžeme vybírat 
mezi „umývadlem“ a „umyvadlem“. Není lehké odhadnout, jaká podoba se časem ustálí, ustálí-li se. 
 
U slov přejatých z cizích jazyků je zase často přípustná záměna souhlásek „s“ a „z“, takže někteří 
„filosofové“ se domnívají, že je lépe býti „filozofem“. Dvojí podoba je kodifikována proto, aby lidé měli čas 
si na změnu zvyknout a aby se vždy, kdy si někdo usmyslí změnit pravopis, nemuselo velké množství 
tiskovin naráz zahodit. 
Vývoj jazyka však putuje po cestách klikatých a klasičtí „filosofové“, kteří konzervativně lpí na původním 
pravopisu (odvozeném zpravidla ze starořečtiny nebo latiny), stále hájí své pozice (sice úporně, ale 
pravděpodobně marně) před progresivními „filozofy“, hlásajícími jednoduché pravidlo: „Piš, jak slyšíš!“  
 
V tomto boji si musí každý své místo vybrat sám. Lidé, které děsí vidina sotva uvěřitelného – ale podle 
reálného odhadu myšlenkových pochodů vědců z Ústavu pro jazyk český docela možného – postupu 
kodifikace slovní zásoby po linii: 
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diskuse – diskuze – dyskuze – dyzkuze – dyzguze – dyzgůze, 
 
se přiklánějí spíše k prvnímu táboru. Tak či onak, přinejmenším nevkusné je míchání „zastaralých“ a 
„progresivních“ tvarů v téže knize či tomtéž článku – text musí být za všech okolností stejnorodý. 
 

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

 
   

ZÁBAVA 
 

RECEPTY  

Brokolicovo-parmezánové kuličky 
 

 

Ingredience (na cca 16 kuliček): 
•1 menší brokolice 
•1⁄2 hrnku rozmixovaných 
mandlí 
•1⁄2 hrnku strouhaného  
parmezánu 
•2 vejce  
•2 stroužky rozmačkaného 
česneku  
•sůl, mletý černý pepř 
•olivový olej 

Postup:  
Brokolici očistěte a rozeberte na 
růžičky. Ty potom vložte do 
mixéru a důkladně rozmixujte. 
Rozmixovanou brokolici dejte do 
mísy a přidejte všechny ostatní 
ingredience, kromě olivového 
oleje. Vše pořádně promíchejte, 
aby se suroviny spojily.  
 

 
Na plech rozložte pečící papír a potřete ho troškou olivového oleje. Ze směsi potom tvořte pomocí rukou 
kuličky a rozložte je vedle sebe na plech. Kuličky pečte v troubě vyhřáté na 190 stupňů cca 20 – 25 minut. 
Podávat můžete díky osobité chuti samostatně, nebo třeba s jogurtovým dipem. 
 
 
Zapečená brokolice se sladkými bramborami a sýrem čedar 
 

 

Ingredience: 
•500 g brokolice 
•500 g sladkých očištěných 
brambor očištěné (batáty) 
•300 g brambor 
•150 g cibule 
•150 g sýru čedar 
•50 g másla 
•400 ml smetany 33% 
•3 žloutky 
 

 
•jarní cibulka 
•čerstvý tymián 
•česnek 
•pražené kusy kešu 
•sůl, pepř 

Postup:  
Na rozpuštěné máslo vložte najemno nakrájenou cibuli. Chvilku opečte. Následně přidejte čerstvý tymián 
a lehce opečte. Přidejte brambory a cca 5 minut opékejte. Následně přidejte česnek a batáty a zalijte 

http://ona.idnes.cz/foto.aspx?r=recepty&c=A160307_165324_recepty_haa&foto=HAA61c5cf_74brokolicovo_parmezanove_kulicky_zd.jpg
http://ona.idnes.cz/foto.aspx?r=recepty&c=A160307_165324_recepty_haa&foto=HAA61c5cd_brokolice_mal.jpg
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smetanou. Osolte a opepřete. Brambory ve smetaně zhruba 5 minut povařte. Nechte vychladnout na 
teplotu minimálně 80°C (směs vás při vložení prstu nebude pálit). 
Na plotnu dejte hrnec s neosolenou vodou. Přiveďte k varu. Do vroucí vody vhoďte očištěnou a 
rozkrájenou brokolici, plamen stáhněte a brokolici nechte cca 5 minut povolit. Následně ji slijte přes 
cedník do dřezu a okamžitě zchlaďte studenou vodou. Docílíte tím, že brokolice nezešedne.  
Do bramborové směsi vložte brokolici, kešu, vaječné žloutky a sýr čedar promíchejte. Směs vložte do 
zapékacích misek. Vložte do horkovzdušné trouby při teplotě 180°C pečte cca 30 minut. Po vyndání z 
trouby můžete směs posypat jarní cibulkou.   

 
Zdroj: idnes.cz 

 
 

HUMOR 

 
*Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle domů, aby to děti 
nedostaly. Za týden ho potká a ptá se.  
"Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?"  
"Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá..." 
 
*Pepíček přijde pozdě do školy a omlouvá se: "Promiňte, já jsem se opozdil, 
protože jeden pán na autobusové zastávce ztratil desetikorunu."  
"A ty jsi mu ji pomáhal hledat?"  
"Ne, já jsem na ní stál !!“ 
 
*Paní učitelka se ptá dětí ve škole, čím je tatínek, načež Pepíček odpovídá:  
"Můj tatínek je prostitut."   
Pani učitelka říká:  "Jak jsi na to přišel Pepíčku?"  
"Prosím on když jde ráno do práce, tak říká - tak už jdu zase do toho bordelu a maminka říká - jo, jo, 
kdyby ty kurvy alespoň víc platily." 
 

Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                                                                     
Rubriku připravila: Mirka Schullerová  

NAPSALI JSTE NÁM 

Vážený pane, Vážená paní, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia v České republice. Ve dnech 22. července až 21. srpna 
2016 se uskuteční Letní škola slovanských studií v Olomouci. Letní škola nabízí zájemcům všech úrovní 
znalosti českého jazyka a všech věkových kategorií výuku českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Pro 
studenty Letní školy je také připraven doprovodný kulturní program zahrnující divadelní workshop, 
nácvik lidových tanců, promítání tvorby české kinematografie a víkendové exkurze do historicky 
zajímavých a turisticky atraktivních míst Moravy a Čech. 

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: http://lsss.upol.cz/ 

V případě otázek se na nás neváhejte obrátit na emailové adrese: lsss@upol.cz 

 

Dear Sir or Madame. 

I would like to inform you about a possibility of coming and studying in the Czech Republic. From July 
22 to August 21 2016 the Summer School of Slavonic Languages in Olomouc will be held. Summer School 

http://lsss.upol.cz/
mailto:lsss@upol.cz
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is designed for foreigners interested in the Czech language and other Slavonic languages of all ages and 
any levels of knowledge of the Czech. The lessons are complemented with cultural events, theatre 
workshop, exhibition of the Moravian folklore music and dance, film club, weekend trips to famous and 
popular places around Moravia and Bohemia. 

More detailed information is published on our web pages:  

http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages 

If you have any questions, please don´t hesitate to contact us via e-mail: lsss@upol.cz 

 
Lenka Horutová,tajemnice LŠSS, lsss@upol.cz 

http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages
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