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Krajanské listy – únor 2016 
 

Vydává Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s českými krajany 
v Jihoafrické republice. 

Náměty a příspěvky zasílejte na adresu: maria.ramsova@seznam.cz, nebo mariaramsova63@gmail.com 
Redakce a Velvyslanectví České republiky v Pretorii neručí za obsah zaslaných příspěvků. 

Redakční rada: Anna Syková, Mária Ramsová, Mirka Schullerová 
 
 
 
Vážení a milí krajané, 
v únorových Krajanských listech se dočtete o nabídce stipendijních pobytů a kurzů českého jazyka 
a literatury pro krajany. Dále věnujte pozornost dopisu od Bohuslava Bárty, který zve všechny krajany ke 
spolupráci na projektu, jak Češi a Moravané přispěli k rozvoji Jižní Afriky. Po výběru z aktuálních zpráv 
vzpomeneme na Ivana Hlinku a v rubrice Hrady a zámky navštívíme hrad Zvíkov. V zajímavostech se 
dočtete mimo jiné o proměnách vysvědčení, o prodloužení průměrného věku dožití Čechů i o úmrtí Karola 
Poláka. Závěrem navštívíme Lázně Kynžvart a nechybí ani cvičení z českého jazyka, včetně pozvání na 
seminář českého jazyka od Radky Hejmalové-Millar. 
 
Přejeme Vám příjemný únor! 
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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) 
 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V BŘEZNU 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 3.3. – 4.3.2016. 

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. 
 

NABÍDKA STIPENDIJNÍCH POBYTŮ A KURZŮ PRO KRAJANY 

Velvyslanectví ČR v Pretorii si dovoluje informovat o nabídce stipendijních pobytů a kurzů českého jazyka a 
literatury pro krajany na rok 2016/2017. MZV ve spolupráci s MŠMT a Domem zahraniční spolupráce 
(DZS) každoročně nabízí semestrální studijní pobyty na vybraných vysokých školách v České republice, 
stipendia na kurzy českého jazyka pro krajany a kurzy metodiky výuky českého jazyka. 

Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému je 15. březen 2016. Po vyplnění elektronické žádosti 
žádáme zájemce o doručení papírové žádosti na Velvyslanectví České republiky v Pretorii, a to do 17. března 
2016. 

Nabízené kurzy: 

1) čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce 
2) dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit 
3) semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na školní rok 2016/2017 

ad 1) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany: 22. 7. až 19.  8. 2016 

Čtyřtýdenní letní kurz českého jazyka pro krajany se bude konat od 22. července do 19. srpna 2016 a 
zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka, jakož i poznávání 
českých reálií. Termín pro podání žádosti do elektronického systému je 15. březen 2016. 

Kurz je určen českým krajanům starším 18 let žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků 
nebo se v něm zdokonalit. V rámci kurzu se budou moci seznámit s českou kulturou a poznat část České 
republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových 
znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, 
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celodenní výlety). Výuka sestává celkem ze 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně 
jazykových znalostí. Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.   

Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném 
českou legislativou. Příspěvek na dopravu do ČR a zpět činí 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. 
Přihlášku je třeba vyplnit do 15. března 2016 online. Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku 
včetně kopie, tj. celkem dva exempláře, je třeba zaslat na Velvyslanectví ČR v Pretorii, a to nejpozději do 17. 
března 2016. O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, Domu 
zahraniční spolupráce a UK. Informace o přijetí bude uchazečům zaslána prostřednictvím MZV. Kurzů je 
rovněž možné účastnit se jako samoplátce. 

Informace o programu  http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/krajane--kurz-cestiny/ 

formulář http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny 

ad 2) Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit 

Letní dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit, jehož 
cílem je zdokonalení metod při výuce češtiny, se bude konat od 29. srpna do 9. září 2016. Termín pro 
podání žádostí je 15. březen 2016. 

V rámci kurzu jsou účastníci rozděleni do dvou skupin: učitelé u tradičních krajanských komunit (výuka 
dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). Při výběru 
účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí. 

Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům 
jsou plně hrazeny náklady na ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za 
předpokladu, že k příletu/příjezdu za účelem účasti na kurzu dojde nejdříve dva týdny před konáním kurzu 
a odlet/odjezd se uskuteční do dvou týdnů po skončení kurzu. Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na 
osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu 
požadovaném českou legislativou. Do kurzu je možno se přihlásit i opakovaně. Minimální věk účastníků je 
stanoven na 18 let. 

Formulář je nutno vyplnit online nejpozději do 15. března 2016. Poté vyplněnou, vytištěnou a 
podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exempláře, je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v 
Pretorii do 17. března 2016.  

O přijetí do kurzu rozhodne komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK. Při výběru účastníků bude 
zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi. Informace o přijetí bude uchazečům 
zaslána prostřednictvím MZV. 

formulář přihlášky: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/kurz-metodiky/ 

ad 3) Semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na školní rok 2016/2017 

Stejně jako v předchozích letech mají studenti z řad krajanů možnost žádat o stipendia na semestrální 
studijní pobyty v České republice. Termín pro podání přihlášky prostřednictvím elektronického systému je 
15. března 2016 (15. srpna 2016 pro letní semestr 2016/2017). 

Stipendia na vybrané veřejné vysoké školy v ČR jsou určena pro studenty z řad krajanů s dobrou znalostí 
českého jazyka a s přednostním zaměřením na obor čeština pro cizince, dále pak učitelství českého jazyka a 
literatury, historie, etnologie, dějin umění a teologie. Ročně je v rámci programu poskytováno 15 
dvousemestrálních stipendií, dělitelných na 30 semestrálních stipendií. 

K přihlášení je potřeba vyplnit online  formulář http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-
kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/  na stránkách DZS, a to v následujících termínech: 

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/krajane--kurz-cestiny/
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/krajane--kurz-cestiny/
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/
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  pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2016/2017 (září 2016 až 
únor 2017) do 15. března 2016;  

 pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2016/2017 (září 2016 
až červen 2017) do 15. března 2016;  

 pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2016/2017 (únor 2017 až 
červen 2017) do 15. srpna 2016.  

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským 
potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, je třeba 
zaslat na Velvyslanectví ČR v Pretorii do 17. března 2016. 

O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a univerzity. Po přijetí 
příslušnou vysokou školou budou vybraní stipendisté informováni prostřednictvím MZV o přiznání 
stipendia a potvrzení o ubytování. 

Další informace naleznete na www.dzs.cz. 

DOPIS KRAJANŮM OD BOHUSLAVA BÁRTY 

          Centurion, Jižní Afrika 
             1. února 2016 

Drazí krajané, 

jsme několik týdnů v novém roce a rok 2016 je rokem přestupným. Pro mnoho z nás to bude téměř 48 let 
života v Jižní Africe. S největší pravděpodobností to bude pro mnoho z nás opět mezník, kdy si musíme 
ověřit své osobní vztahy k této zemi a lidem, se kterými sdílíme každodenní starosti a také životní výhody, 
které tato země stále nabízí. Tato země a národ jsou opět na prahu změn, které jsou nevyhnutelné a s 
každým dalším rokem se umocňují. Opětovné sucho, minimální déšť a extrémní teploty budou mít silný vliv 
na celkové životní prostředí a ceny základních potřeb pro každého občana této země.  

Zhruba pětitisícová skupina krajanů z původního “Československa” mohla být před čtyřmi desetiletími 
nevelkou, ale zajisté i nezanedbatelnou národnostní menšinou, kterou Jižní Afrika přivítala s radostí. V 
současné době je bohužel tato národnostní skupina reprezentována již pouze hrstkou krajanů, jak je vidno 
při oslavách národního dne České republiky. Tato skupina se stále rok od roku zmenšuje, což je přirozené 
vzhledem k délce lidského života. Krajanská skupina přispěla beze sporu v mnoha směrech k sociálnímu a 
ekonomickému vývoji v Jižní Africe. Tyto příspěvky k rozvoji Jižní Afriky bychom měli zaznamenat pro 
budoucnost našich potomků, a to bez rozdílu - zda se cítí více Jihoafričany, než Čechy nebo Moravany.  

Vzhledem k projevenému zájmu ze strany krajanů je tento dopis určen všem, kteří mají zájem a budou 
připraveni věnovat čas a energii pro první fázi projektu, jak Češi a Moravané přispěli k rozvoji Jižní Afriky. 
Z příspěvků by měla být následně sestavena reprezentativní sbírka. Projekt by se měl zaměřit zejména na 
20. století, s hlavním pohledem na příliv krajanů do Jižní Afriky po roce 1968. 

Velvyslanectví ČR v Pretorii nabízí zázemí a podporu tomuto projektu, který se zaměří na historii života 
našich krajanů v Jižní Africe. Tato nabídka je otevřená a bude na nás krajanech, jakým způsobem, dnes již 
velice malá krajanská skupina, využije této příležitosti ke zpevnění vztahů mezi původním domovem a 
ostrovem krajanů v této části Afriky. 

Spolupráce na projektu bude vyžadovat několik setkání ve formě seminářů, s cílem shromáždit co nejvíce 
příspěvků od zúčastněných krajanů. Záznamy o emigraci do Jižní Afriky u Etnologického Ústavu Akademie 
věd ČR budou ověřeny a doplněny. 

http://www.dzs.cz/
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Kdokoliv z krajanů se zájmem se zúčastnit spolupráce na plánovaném průzkumu je vítán. První setkání je 
plánováno v druhé polovině března 2016. Prosím o zájemce o zaslání jména a kontaktu na moji emailovou 
adresu: bartab@iafrica.com.  

S přáním dobrého zdraví a spokojenosti v roce 2016 
 
Ing Bohuslav Bárta 
<email:bartab@iafrica.com> 
LL: 011 464 5248 or Cell: 073 177 6045 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. prosince 2015 zemřel po dlouhé nemoci pan Pavel 
Strolený z Pretorie.  
 
Manželka Alena, dcera Yveta s manželem, vnučka Kateřina, bratr Zdeněk s rodinou 
 

 

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že pan Miroslav Radovan Ludvík (Myslivec) zemřel 2.1.2016 v 
Boksburgu, v Jižní Africe. Narozen v Českých Budějovicích. Byl milovník přírody a lovec. Bude postrádán 
všemi jak rodinou, tak přáteli v Česku i v Jižní Africe.  

 

 
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 Johannesburgu v Northcliffu. 
Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 

mailto:bartab@iafrica.com
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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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 

ČESKO JE SKOKANEM ROKU V BOJI PROTI KORUPCI 

Protikorupční tažení, které v Česku zažehly minulé vlády, dnes nese své ovoce. Právo má exkluzívně k 
dispozici čerstvé výsledky celosvětového průzkumu vnímání korupce. Česko nečekaně poskočilo o 
rekordních šestnáct příček v žebříčku: z 53. místa na 37. 
 

  
 
Index zveřejní mezinárodní sekretariát nevládní organizace Transparency International, podle které se ČR 
stala největším „skokanem roku“. 
„Potvrdilo se, že dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší 
výsledky. Pokračující trend zlepšování jsme předvídali, ale takhle razantní zlepšení nikoliv,“ uvedl 
programový ředitel české pobočky Transparency International Radim Bureš. V loňském indexu si ČR 
polepšila o čtyři místa. 
 
Mezi evropskými zeměmi se Česko letos posunulo z 25. místa na 22. Významně předběhlo například 
Maďarsko a sousední Slovensko, obě země jsou na pětadvacátém místě. 
Lépe než my je na tom Polsko na sedmnáctém místě (30. ve světovém žebříčku) i Estonsko na čtrnáctém 
(23. ve světě). 
 
ČR má v indexu vzestupnou tendenci od roku 2011, kdy se propadla na dno: spolu se Saúdskou Arábií a 
Namibií obsadila 57.–59. místo. Podle Bureše za to mohla vrcholící celosvětová hospodářská krize. Na 
špatném výsledku se podle něj podepsala i vláda Mirka Topolánka (ODS), za které boj s korupcí skomíral. 
Boj začal Nečas  
ČR byla hodnocena na základě devíti dílčích průzkum renomovaných mezinárodních institucí. Sběr dat pro 
index je dlouhodobou záležitostí, vyhodnocují se data dva roky nazpět. Připisovat úspěch současné vládě 
Bohuslava Sobotky (ČSSD) je proto podle Bureše předčasné. 
„Zdroje významného úspěchu ČR musíme hledat nejen v působení a opatřeních této vlády, ale i v 
opatřeních nastartovaných kabinetem Petra Nečase a vicepremiérky pro boj s korupcí Karoliny Peake,“ řekl 
Bureš. 

http://media.novinky.cz/120/531203-original1-rd26z.jpg
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Podle něj pomohla také personální rošáda státního zastupitelství a fakt, že se policie pustila do vyšetřování 
velkých korupčních kauz. Paradoxně ale šetření jedné z kauz stálo v roce 2013 za pádem Nečasovy vlády, 
která protikorupční procesy nastartovala. 
 
„Významné místo připadá i platformě Rekonstrukce státu, a to nejen z hlediska zákonů, které se podařilo 
prosadit, ale také motivováním řady slušných lidí, že stojí za to se korupci postavit,“ řekl Bureš. 
 
Rekonstrukce státu přispěla například ke služebnímu zákonu nebo k zákonu o zveřejňování smluv na 
internetu. 
Index vnímání korupce používá bodový systém na stupnici od 0 do 100: čím méně bodů, tím více je země 
vnímána jako zkorumpovaná. Česká republika letos obdržela 56 bodů, do průměru evropských států (67) 
má však ještě daleko. 
 
Na prvním místě se stejně jako loni umístilo Dánsko s 91 body, na druhém místě je Finsko s 90 body, třetí 
Švédsko (89 bodů), následuje Nový Zéland (88). Z evropských států mají nejméně bodů Itálie (44) a 
Bulharsko (41), úplně poslední jsou na žebříčku Severní Korea a Somálsko, obě s pouhými osmi body. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK: PIANA I BEDNY NA GRANÁTY. POHNUTÝ ŽIVOT PETROFU 

Sláva klavírů Petrof sahá do celého světa, hrají na ně klasici i jazzmani. Má jej doma i Paul McCartney z 
Beatles nebo Herbie Hancock. Australský pianista David Helfgott si kvůli křídlu této značky nechal zbořit 
zeď svého domu. Drobné radosti rodinné firmy však během 152 let střídaly dlouhé krize.  
 
Značka Petrof přišla na svět za dob Rakouska-Uherska poté, co se Antonín Petrof vrátil od svého strýce z 
návštěvy ve Vídni. Nadchnul se prací v jeho malé továrně na piana a chtěl si sestavit vlastní. V roce 1864 
sestrojil první čtyři piana, založil firmu a o šestadvacet let později se už nástroje českého původu vyvážely 
do celého světa. 
Zakladatel rodinné tradice zavedl ve své továrně jako jeden z prvních českých podnikatelů elektrické 
osvětlení. Snad každý z rodu Petrofů musel čelit nějaké fatální nepřízni osudu. Na začátku 20. století přišla 
hospodářská krize, po ní druhá světová válka, znárodnění komunisty, vleklá privatizace po sametové 
revoluci a naposledy finanční krize 
 

    
 
Dnes, 152 let od založení firmy, poprvé vede firmu žena. Právě Zuzaně Ceralové Petrofové se přikládá velký 
podíl na tom, že rodinná značka přežila poslední těžkou krizi. Nezkušená, ale plná odvahy, přestoupila do 
rodinného byznysu z úspěšně rozjeté kariéry ve farmacii. Toužila otevřít si lékárnu, ale nakonec i díky 
rodinnému poutu zvolila zachraňování firmy. 
 
„Pracovala jsem ve farmaceutické firmě, otec potřeboval následníky a pomocníky. Sestra byla v Kanadě, 
takže to bylo na mě. Dostala jsem nůž na krk. Do konce roku 1999 se muselo rozhodnout, jinak by táta 
musel řešit, jestli firmu prodá, nebo někoho najde,“ vypráví Petrofová.  
Následovaly pravděpodobně dva nejtěžší roky jejího života. Banky si kvůli zhoršující se situaci v USA začaly 
ostře hlídat svůj byznys a přitlačily firmu ke zdi. Po privatizaci byla rodina těžce předlužena. Musela splatit 

http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=ekoakcie&c=A160121_181850_ekoakcie_fih&foto=HEY60b0d1_petrof2.jpg
http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=ekoakcie&c=A160121_181850_ekoakcie_fih&foto=DDT594fab_kinovaravazchranac.jpg
http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=ekoakcie&c=A160121_181850_ekoakcie_fih&foto=JUP51fdf2_12ONA14a.jpg
http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?r=ekoakcie&c=A160121_181850_ekoakcie_fih&foto=JUP51fdf1_12ONA12b.jpg
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asi 250 milionů korun, v restituci totiž státní Fond národního majetku vrátil potomkům jen 4 procenta 
firmy, zbytek si kupovali nazpět.  
Petrofová odmítla podepsat bankám dokument, kterým by okamžitě při nesplnění tvrdých podmínek mohla 
rodina ze dne na den o továrnu přijít. Místo toho začala šetřit a dělat nepopulární opatření. Z tisícovky 
zaměstnanců zůstalo dvě stě, vyměnilo se vedení, firma se začala víc orientovat na východ.  
Přišla jsem z německé firmy, která šlapala, do prostředí reálného socialismu. Bez nadsázky, to byl Petrof 
počátku třetího tisíciletí. Socialistický moloch,“ uvedla v roce 2013 v rozhovoru pro magazín Forbes. 
Manažerka musela dělat řadu nepopulárních kroků, mezi které patřilo i vyhazování rodičů svých bývalých 
spolužáků. 
 
Firma přežila a dnes opět vydělává. Pod tlakem finanční krize hledala odbyt i jinde, začala například 
vyrábět i luxusní kuchyně. Nebylo to poprvé, co si Petrof odskočil od výroby pian a klavírů. Za války Petrof 
začal vyrábět dřevěné bedničky na dělostřelecké granáty.  
 
Několik krizových let udělalo z Petrofové ostřílenou manažerku a jednu z nejvlivnějších žen tuzemského 
byznysu. Kromě podnikání se věnuje i rodině. Šestá generace Petrofů má dva kandidáty. Čtyřiadvacetiletá 
dcera spravuje facebookové stránky a šestiletý syn zvědavě zkoumá, co všechno je uvnitř piana, které se 
skládá ze sedmi tisíc částí. „Poté, co se naučil podepsat, první slovo, které napsal, bylo Petrof,“ říká matka. 
 

Zdroj: idnes.cz 

NA PARDUBICKU SE NAŠEL POKLAD STOLETÍ, NÁLEZCE DOSTANE AŽ DVA MILIÓNY 

Čtyři sta stříbrných českých denárů z 10. století a další tři stovky jejich zlomků obsahoval hliněný hrnec 
náhodně nalezený v listopadu loňského roku na Pardubicku. Historici medievalisté, numizmatici i 
archeologové třeští nadšením a hovoří o pokladu století. Náhodný nálezce se může těšit na miliónovou 
odměnu. 
 

 
 
„Změní se náš pohled na české mincovnictví desátého století, ale především čekám velký ohlas celoevropské 
odborné veřejnosti, už se nám hlásí badatelé ze Skandinávie a dalších evropských zemí. České stříbro bylo v 
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té době jedním z významných exportních artiklů silného přemyslovského státu a takový nález prostě nemá 
srovnání,“ řekl Právu historik a dnes nejrespektovanější český numizmatik Petr Vorel. 
„Takové peníze a v takovém množství nesloužily jako platidlo, ale byly především tím exportním artiklem a 
sloužily k platbám na úrovních knížecích dvorů. To stříbro má mimořádnou kvalitu,“ dodal Vorel.  
 
Odborníci oceňují vysokou úroveň ražby. 
Příběh tohoto pokladu, který zůstal na jednom místě přes tisíc let, nebude zřejmě nikdy dešifrován. To, že 
čekal na jednom místě na svého nálezce až do listopadu 2015, potvrdila nepřímo i archeoložka Kristýna 
Bulvová. Podle ní i střepy hrnce, ve kterém byly stovky stříbrných denárů uloženy, pocházely z doby, kdy 
byly tyto mince raženy. 
 
Vedení muzea jednoznačně odmítá prozradit nejen to, kde byl poklad nalezen, ale nechce prozradit ani nic 
o totožnosti nálezce, ze kterého se právě stává milionář. „Takový poklad ocenit nejde. To je, jako bych chtěl 
ocenit svatováclavskou korunu. Hodnota je nevyčíslitelná. 
 
Po dohodě s nálezcem jsme připraveni poskytnout mu dva milióny korun jako nálezné,“ prozradil Právu 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). 
 
Jak se poklad našel, zůstane tajemstvím 
Odborníci dokonce nechtějí ani prozradit, jak byl poklad nesmírné hodnoty nalezen a proč na něj nikdo 
nenarazil dřív. Odmítli jen, že by byl vykopán při stavebních pracích, k jeho nalezení nepomohl ani 
archeologický výzkum, nálezcem nebyl ani hledač pokladů s detektorem. 
„Byl nalezen zcela náhodně na volném prostranství,“ řekl jen ředitel muzea Libánek a vrtěním hlavy odráží 
všechny žádosti o upřesnění. 
 
Nalezený poklad přechází do majetku Východočeského muzea v Pardubicích. „Počítáme s velkou pozorností 
odborné veřejností nejen u nás, ale i v zahraničí. Jsme připraveni představit poklad veřejnosti v nové 
expozici přibližně v září, teď už se pracuje na přípravě a vydání katalogu,“ dodal ředitel Východočeského 
muzea Tomáš Libánek. 
 

Zdeněk Seiner, Právo 

PRŮMĚRNÁ MZDA VZROSTLA NA 26 072 KORUN 

Průměrná mzda v České republice se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 944 korun na 26 072 korun.  
 
Po odečtení inflace činil růst 3,4 procenta. Proti druhém čtvrtletí činil růst 0,8 procenta. Medián mezd činil 
22 531 korun a proti stejnému období předchozího roku vzrostl o 3,9 procenta. 
„Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 11 145 a 41 753 korunami,” konstatovali statistici. 
„Rostoucí ekonomika a nedostatek zaměstnanců, od řidičů a dělnických profesí po manažery a IT 
odborníky, nutí firmy být atraktivnější pro současné i budoucí zaměstnance. Na jedné straně si potřebují 
udržet zaměstnance a kvůli rostoucím zakázkám nabrat nové, na druhou stranu stále pozorujeme ve 
firmách tlak na náklady a neochotu kohokoli přeplácet,” okomentovala aktuální čísla analytička Pwc 
Andrea Linhartová Palánová. 
 
Analytik Raiffeisenbank Michal Brožka připomněl, že zatímco „meziroční růst průměrné mzdy ve veřejné 
sféře zpomalil na 3,5 procenta”, v nepodnikatelské sféře zrychlil na 3,8 procenta. 
Podle šetření ČSÚ dosáhla zaměstnanost osob mezi 15 a 64 lety úrovně 70,5 procenta, což je nejvyšší 
úroveň v historii ČR. 
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Zdroj: Novinky.cz 

NEZAMĚSTNANOST V ČESKU KLESLA POD PĚT PROCENT 

Obecná míra nezaměstnanosti v Česku klesla ve třetím čtvrtletí na 4,9 procenta a je nejnižší od roku 2008. 
Oproti stejnému období minulého roku se nezaměstnanost snížila o jeden procentní bod. Informoval o tom 
v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). 
Ve třetím čtvrtletí bylo bez práce zhruba 257 200 lidí. Oproti loňsku se celkový počet nezaměstnaných snížil 
o více než 55 tisíc osob. 
 
„Nižší byla míra nezaměstnanosti pouze na vrcholu ekonomického růstu ve všech čtvrtletích roku 2008, 
předtím byla nižší ještě v první polovině roku 1997,“ uvedl ČSÚ. 
Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 70,5 procenta, což je vůbec nejvíce od začátku výběrového šetření v 
roce 1993. 
 
Nejvyšší nezaměstnanost je podle statistiků stále mezi lidmi se základním vzděláním, kde je jich bez práce 
více než pětina. U početné skupiny středoškoláků bez maturity a vyučených ale nezaměstnanost významně 
klesla. Práci jich nemá 5,5 procenta. Vysokoškoláků je bez práce jen 2,4 procenta a z osob s úplným 
středním vzděláním s maturitou pak 3,4 procenta. 
 
„Aktuální výsledek je tak dalším potvrzením robustního oživování české ekonomiky, která se dostala do své 
nejlepší kondice od propuknutí krize. Míra nezaměstnanosti v ČR je jednou z nejnižších v hospodářsky 
vyspělém světě,“ upozornil ekonom společnosti Roklen Lukáš Kovanda. 
 
Podle dat OECD je nižší nezaměstnanost než v Česku už jen v Německu, Mexiku, na Islandu a v Japonsku. 
 

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

IVAN HLINKA 

 

(26. ledna 1950 Most – 16. 
srpna 2004 Karlovy Vary), 
přezdívaný „Šéf“, byl 
československý hokejový 
útočník a pozdější trenér. 
Hokejovou kariéru začal v 
šesti letech, kdy se stal 
členem mládežnického týmu 
Litvínova. Do 
československé hokejové ligy 
vstoupil v 16 letech rovněž za 
litvínovský klub.  

Ve dvaceti letech se stal 
kapitánem litvínovského 
hokejového týmu a ve 
stejném věku také začal hrát 
za národní reprezentaci. 
S československým týmem 
získal celkem tři tituly mistrů 
světa: v roce 1972 na 
šampionátu v Praze, v roce 
1976 v polských Katovicích a 
v roce 1977 v rakouské Vídni. 

 
Celkem odehrál na světových šampionátech jedenáct turnajů a zúčastnil se dvou zimních olympijských her: 
v roce 1972 v japonském Sapporu pomohl vybojovat bronz a v roce 1976 v rakouském Innsbrucku získal 
stříbro. V letech 1977–1980 byl kapitánem reprezentace, v roce 1978 získal Zlatou hokejku. Za reprezentaci 
se zúčastnil celkem 256 zápasů a zaznamenal 132 gólů, v československé lize odehrál 544 zápasů a vstřelil 
347 gólů. Celkovým počtem gólů v lize a reprezentaci je na 5. místě v Klubu hokejových střelců deníku 
Sport. 
 
V roce 1981 legálně opustil Československo a odešel hrát do zámořské NHL, kde až do roku 1983 působil v 
týmu Vancouver Canucks. Tehdy se vrátil do Evropy a v letech 1983–1985 hrál ve švýcarském týmu EV Zug. 
Po návratu do Československa ukončil aktivní sportovní kariéru v roce 1987 v Litvínově. 
Od roku 1986 působit jako trenér, nejprve v domovském Litvínově, později v německém Freiburgu. 
Koučem československé reprezentace se stal v roce 1991 a pod jeho vedením získal národní tým v 
následujícím roce bronzové medaile na olympiádě i na mistrovství světa. O rok později přivedl ke stejnému 
úspěchu na mistrovství světa českou hokejovou reprezentaci. V roce 1994, po dvou neúspěšných turnajích, 
reprezentaci opustil a odešel do Itálie (národní tým v tomto roce na světovém mistrovství spadl na sedmé 
místo). 
V roce 1997 se Hlinka k české reprezentaci vrátil a pod jeho vedením získal tým na mistrovství ve Finsku 
bronzovou medaili. Jeho největší úspěch přišel následujícího roku, kdy na olympiádě v roce 1998 v 
japonském Naganu získal jím vedený národní tým historicky první zlaté olympijské medaile v hokejovém 
turnaji. O rok později se čeští hokejisté stali i mistry světa. V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil 
Medaili Za zásluhy III. stupně. 
V únoru 2000 opustil místo trenéra české reprezentace, odešel do NHL a na konci sezóny se stal hlavním 
koučem týmu Pittsburgh Penguins – prvním Evropanem v této funkci. Jeho angažmá zde skončilo po 
několika nepovedených zápasech na začátku ročníku 2001/2002. V letech 2001–2002 následně působil 
jako generální manažer českého národního týmu. Po olympiádě v Salt Lake City trénoval jednu sezónu 
ruský tým Avangard Omsk. 
Mezinárodní hokejová federace ho v roce 2002 uvedla Síně slávy. V roce 2003 se podílel na dokumentu 
České televize „Hokej v srdci - Srdce v hokeji“. 
Potřetí se hlavním trenérem národního týmu stal v květnu 2004, kdy podepsal dvouletou smlouvu. Ještě 
před první reprezentační akcí následující sezóny, kterou byl Světový pohár, zemřel v srpnu 2004 na 
následky zranění po autonehodě.  
 

Zdroj: Wikipedie 
Rubriku připravila: Mirka Schullerová 
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HRADY A ZÁMKY 

ZVÍKOV 

  
 
Ostroh, vypínající se nad soutokem řek Vltavy a Otavy, lákal svou polohou k osídlení již v předhistorické 
době. Před rokem 1234 zde král Václav I. založil hrad, ale stavební rozvoj Zvíkova je spojen se jménem 
Přemysla Otakara II. (+1278). Ke zmíněné věži nechal přistavět na tehdejší poměry veliký čtyřkřídlý palác 
nepravidelného půdorysu. Do konce 13. století byly ještě vystavěny hradby s branami a baštami, 
nejdůležitější hospodářské budovy a věž zvaná Hláska, opatřená břitem a zvýšená roku 1554. 
 
V 17. století nejslavnější období hradu skončilo a po roce 1648 začal Zvíkov chátrat. Až před polovinou 19. 
století byla nově zastřešena kaple a opraveny hradní věže. K rozsáhlejším opravám hradu došlo po roce 
1881 a pak znovu zhruba o sto let později.  

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

 
 
ZAJÍMAVOSTI 

ANDĚLÉ I NACISTICKÉ ORLICE. VYSVĚDČENÍ BĚHEM STALETÍ PROŠLO ŘADOU 
PROMĚN 
 
Už více než dvě století, od dob vlády císařovny Marie Terezie, si děti v českých zemích odnášejí ze školy 
vysvědčení. Ve čtvrtek dostaly další. Na vysvědčení samotném zanechala různá historická období svůj 
specifický rukopis. Například na jednotný formulář se známky píší teprve od konce 19. století.  
 
„Od české hlavní školy v Novém Bydžově vysvědčuje se tímto, že Škoda Jan, žák třetí třídy v roce školním 
1850 školu pilně navštěvoval, že chování jeho bylo dobré, v přednešených pak v letním běhu předmětech že 
následující učinil prospěch: v učení náboženském, v biblickém dějepisu a u vysvětlování sv. evangelium - 
dobrý. V čtení českého a německého - výtečný, v počítání z hlavy a s čtenkami - dobrý.“ Takové vysvědčení 
přinesl ze školy rodičům třeťák Jan přesně v polovině 19. století. 
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Je to jedno ze řady školních vysvědčení z osmnáctého až dvacátého století, která jsou uchována ve sbírkách 
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Vybrané dokumenty si čtenáři mohou 
prohlédnout ve fotogalerii tohoto textu. 
Historie vysvědčení začíná v prosinci roku 1774, kdy císařovna Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád. 
Tím byly položeny základy moderního vzdělávacího systému - povinné školní docházky. Přirozeně tak 
vyvstala i potřeba klasifikace žáků. 
 

   
 
Vysvědčení žáci dostali, až když opouštěli školu 
„Vysvědčení se dostávalo do praxe velice pozvolna. Mnoho se jich z období osmnáctého století nedochovalo. 
Může to být i tím, že lidé, kteří ukončili triviální školu, možná neměli až takovou potřebu si vysvědčení 
uchovávat,“ domnívá se Jana Bartošová z pedagogického muzea. Nejstarší dochované žákovské vysvědčení 
patřilo Matyáši Smutníkovi a vydala jej triviální škola v Nezamyslicích v červnu 1791. 
„Žák dostával vysvědčení až ve chvíli, kdy odcházel ze školy, tedy nikoli každý rok jako dnes,“ říká 
Bartošová. Čtyřikrát ročně však děti dostávaly školní zprávu, kterou rodiče museli podepsat. Známky 
prospěchu na ní byly psány číslicí. Na konci školního roku si ji pak žáci ponechávali. 
 
Grafická podoba vysvědčení z počátku byla velmi rozmanitá. V archivech školních vysvědčení z osmnáctého 
a devatenáctého století se to tak hemží dokumenty zdobenými bohatými motivy, anděly či květinami. Každá 
škola si vysvědčení nechávala tisknout jinde. 
 
Místo zdobných motivů papír s císařským znakem 
„Až v roce 1882 vyšel ministerský výnos, který nařídil užívání stejného papíru na formuláře pro školní 
vysvědčení. Byl to papír, který byl potištěn císařským znakem. Došlo tedy ke sjednocení, od této chvíle bylo 
vysvědčení ve škole v Poličce stejné jako třeba v Plzni,“ říká Bartošová. 
V roce 1805 bylo vydáno Politické zřízení školské, takzvaný Schulkodex, který stanovil, jak má na triviálních 
školách vypadat klasifikační stupnice. Návštěva školy se tak hodnotila jako velmi pilná, pilná nebo řídká. 
Chování mohlo být velmi dobré, dobré, prostřední a školnímu řádu nepřiměřené. A konečně prospěch žáka 
učitel hodnotil jako velmi dobrý, dobrý, prostřední nebo slabý. 
 
Na konci 19. století pak byla zavedena pětistupňová klasifikace, která platí dodnes. Pouze za druhé světové 
války bylo známek šest, československý systém známkování byl totiž sjednocen s tím německým. Rovněž 
grafická podoba vysvědčení byla v době Protektorátu Čechy a Morava sjednocena s nacistickým Německem. 
„Německá říše. Říšská župa Sudety. Vy jste Německem budoucnosti a my proto chceme, abyste byli takoví, 
jakým toto Německo budoucnosti jednou být má a být musí!“ zní citát Adolfa Hitlera z první strany 
vysvědčení vystaveném roku 1940 školou v Benešově nad Ploučnicí. 
 
„Na gymnáziích se klasifikace lišila i později. Až do devatenáctého století se na gymnaziálních vysvědčeních 
můžeme setkat i s osmistupňovou klasifikací,“ podotýká Bartošová. 
 
Zajímavé je, že už v 60. letech se uvažovalo o možnosti slovního hodnocení. Slovenský pedagog a odborník 
Ján Velikanič z pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Trnavě vedl tým, který pracoval na vývoji 

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A160125_143918_domaci_zt&foto=ZT60d8d0_10.jpg
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A160125_143918_domaci_zt&foto=ZT60d91f_16.jpg
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A160125_143918_domaci_zt&foto=ZT60d918_114.jpg
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nové školní klasifikace. „Ve hře bylo tehdy slovní hodnocení, ale i desetistupňová klasifikace. Vzhledem k 
tomu, že poté došlo ke změně společenských poměrů, tak plán na slovní hodnocení žáků vyšuměl do 
ztracena,“ říká Bartošová. 
Znovu se o něm začalo mluvit až v 90. letech. Od roku 2004 pak může být prospěch žáka na vysvědčení 
vyjádřen známkou, slovním hodnocením nebo obojím. Záleží na konkrétní ředitelce či řediteli školy. 
 

 
Zdroj: Idnes.cz 

 

ČEŠI NEMAJÍ RÁDI BOHATÉ, ZÁROVEŇ JIM VŠAK ZÁVIDÍ, UKÁZAL PRŮZKUM 

K zámožným lidem mají negativní postoj více než tři čtvrtiny Čechů. Většina lidí zároveň souhlasí s 
tvrzením, že bohatí lidé jsou namyšlení a vůči okolí se chovají povýšeně. Lidé zároveň uznávají, že Češi jsou 
vůči bohatým závistiví. 
 
Negativně vnímá bohaté lidi 77 procent dotázaných, kteří se zúčastnili průzkumu agentury Ipsos pro 
loterijní společnost Sazka. Za namyšlené považuje majetné lidi 61 procent dotázaných. 
Předsudky vůči bohatství jsou v Česku podle průzkumu pevně zakořeněny. Pouze 27 procent oslovených 
souhlasí s tvrzením, že bohatí lidé jsou pracovitější než ostatní. 
 
„Už na začátku 90. let se dělaly výzkumy na téma vnímání bohatství a chudoby ve společnosti, které ukázaly 
významné geopolitické rozdíly. Ve státech východní Evropy v nich byli majetní lidé obecně vnímáni spíše 
negativně s tím, že za jejich bohatství mohly externí vlivy typu kontaktů, dobré pozice nebo využívání děr v 
zákonech. Na Západě to lidé brali jinak," uvedl sociolog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Sládek. 
 
„Postkomunistická éra bude v myslích české populace asi ještě dlouho spojena se slovem zbohatlík. Naopak 
na Západě jsou některá bohatství vnímána jako výsledek práce různých generací a vyšší vrstva je vedena 
tak, aby skutečně působila jako elita," dodal Sládek. 
 
Závidíme, ale sami chceme být bohatí  
Velká většina (89 procent) respondentů si myslí, že Češi jsou v postoji k bohatým příliš závistiví. Tři pětiny 
ovšem zároveň uvedly, že bohatým není co závidět. Z průzkumu také vyplývá, že větší sumu peněz by před 
okolím zatajilo 91 procent lidí. 
Ačkoliv podvědomě Češi vůči bohatým zaujímají negativní postoj, sami se bohatými chtějí stát. 
„Svědčí o tom i rostoucí obliba loterií. Alespoň jednou za rok si u nás vsadí zhruba třetina populace nad 18 
let. Ovšem v případě vysokého jackpotu zájem lidí nárazově několikanásobně vzroste," doplnila Veronika 
Marková ze společnosti Sazka. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
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PRŮMĚRNÝ VĚK DOŽITÍ ČECHŮ SE ZA ROK PRODLOUŽIL O SEDM MĚSÍCŮ 

 

Lidé se v České republice dožívají stále 
vyššího průměrného věku. Loni stoupl o 
sedm měsíců. Ženy se v průměru 
dožívaly téměř 82 let a muži téměř 76 
let. Plyne to z ročenky za rok 2014, 
kterou ve středu zveřejnil Český 
statistický úřad (ČSÚ). 
Za posledních 15 let se průměrný věk 
mužů prodloužil o 4,2 roku, průměrný 
věk žen o 3,4 roku. Život žen se 
prodlužuje pomaleji než život mužů, od 
roku 2013 si ale obě pohlaví „přidala” 
sedm měsíců.  

 
Zatímco průměrný věk mužů stoupl o „0,6 roku” z 75,2 na 75,8 roku, průměrný věk žen z 81,1 na 81,7 roku. 
Za prodlužováním života je moderní medicína, zdravější životní styl i čistější životní prostředí. Lidé starší 
65 let tvořili 18 procent obyvatel. Proti tomu děti do 14 let představují 15 procent obyvatel země. 
V Česku se neprodlužuje postupně jen život, ale také jeho část, kterou lidé prožijí ve zdraví. Čeští muži 
mohou podle údajů Eurostatu bez zdravotních omezení žít v průměru déle než 62 let a české ženy přes 64 
let. Před deseti lety to u žen i mužů bylo zhruba o čtyři roky méně. Zdravotní problémy tak provázejí 
přibližně poslední pětinu života. 
Za poslední století se délka života protáhla o několik desetiletí.  
V roce 1920 se muži měli šanci dožít 47 a ženy necelých 50 let. Za první republiky do roku 1938 se naděje 
dožití u mužů prodloužila na 56,5 roku a u žen na 60,8 roku. V roce 1968 střední délka života mužů dosáhla 
67,1 roku a žen 73,4 roku a v roce 1989 byla u mužů 68,1 roku a u žen 75,4 roku. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

Z DĚTSKÉHO DOMOVA KE KRÁLOVSKÉ RODINĚ 

Cesta ke štěstí? Tak by se dal nazvat životní příběh devatenáctiletého Lukáše Kotlára, který dokazuje, že ani 
dětský domov a romská národnost nemusí být překážkou ke splnění dětských snů. Na jeho začátku byl 
kojenecký ústav, pak touhy, které provázejí snad každé dítě, a na prahu dospělosti setkání s členy britské 
královské rodiny. 
 
Ale od začátku. Lukáš se 
narodil před devatenácti 
lety. První čtyři roky svého 
života strávil v kojeneckém 
ústavu, od roku 2000 pak 
žil v dětském domově v 
Uherském Ostrohu. 
 
I když se naše vychovatelky 
snažily ze všech sil, mé 
dětství nemohlo být stejné 
jako v normální rodině.  
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V našem domově je 25 dětí rozdělených do čtyř skupin, z nichž každá má tři vychovatelky, které se každý 
den mění. 
Většina dětí v našem dětském domově se nestarala o svůj budoucí život a nesnila o tom, co by chtěly dělat. 
Já byl jiný,“ říká Lukáš Kotlár. 
Pro děti v domově je totiž hrozně důležité, aby je někdo ocenil, aby jim dal motivaci, inspiraci, která v 
domovech chybí. 
„Vždycky jsem měl výchovné problémy. Nějaký respekt mi nic moc neříkal a autorita mi dělala problémy. 
Nejen v domově, ale i ve škole. Nosil jsem poznámky za špatné chování, ale na druhou stranu jsem měl 
samé jedničky a chodil jsem na kroužky, které mě bavily. Už na tom bylo vidět, že jsem trochu exot, který se 
chtěl odlišovat,“ vzpomíná. 
 

 

Velkou motivací bylo pro něj 
stipendium, které dostala jedna 
dívenka z jeho dětského domova, 
na studium gymnázia Open Gate. 
 
„Toužil jsem se také dostat na 
tuto školu,“ říká. A to se podařilo.  
 
Ve dvanácti letech se mu 
přestupem na Open Gate změnil 
život. „Vypadl jsem z děcáku, 
potkal nové lidi a hlavně jsem 
viděl, že mám možnost věnovat 
se tomu, co by mě bavilo, a budu 
mít podporu,“ vysvětluje Lukáš. 

Na škole se dozvěděl o programu 
DofE. Jedná se o mezinárodní 
cenu vévody z Edinburghu 
(DofE), která oceňuje lidi od 14 
do 24 let a snaží se je motivovat a 
podporovat v jejich osobním 
rozvoji. 
V Česku se DofE účastní kolem 
tisícovky mladých, ve světě jsou 
to milióny studentů. Účastníci si 
stanovují cíle ve čtyřech 
oblastech - talent, sport, 
dobrovolnictví a dobrodružná 
expedice - a s pomocí mentora 
usilují o jejich splnění.  

Program má tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou plnění - bronzovou, stříbrnou a zlatou. Lukáš úspěšně 
absolvoval všechny tři úrovně. 
V rámci dobrovolnictví v DofE začal Lukáš ve čtrnácti letech přispívat do časopisu Zámeček, čtvrtletníku 
pro všechny dětské domovy v ČR. Nyní je už přes rok jeho šéfredaktorem. „To byla hlavní změna, díky které 
jsem začal přemýšlet úplně jinak,“ říká k tomu. 
„Byl jsem nadšený z toho, že mě někdo na konci ocení za to, co dělám. Pro děti v domově je totiž hrozně 
důležité, aby je někdo ocenil, aby jim dal motivaci, inspiraci, která v domovech chybí. To je pro mě hnací 
motor. Já chci svůj příběh předat dalším dětem.“ 
Lukáš má teď před sebou maturitu a po ní chce studovat politologii a mezinárodní vztahy. 
Navíc díky programu získal nové přátele, naučil se, jak přežít v přírodě i lépe plánovat svůj čas. Vyzkoušel si 
hodně sportovních aktivit, zlepšoval se ve hře na hudební nástroje. Mimochodem, Lukáš hraje na kytaru, 
bicí a housle a je také členem školního orchestru. Nejvíc se mu ale podle jeho slov líbila právě možnost 
pomáhat druhým. Takovou třešinkou na dortu byla dobrodružná expedice v Rumunsku. 
„Chodili jsme nebezpečným terénem a narazili na divoké psy.“ Ti jsou nebezpeční, proto měli účastníci 
expedice s sebou pepřový sprej. Pro všechny případy. Nakonec ho proti psům použít nemuseli, ale jeden se 
nešťastnou náhodou aktivoval, takže nakonec měli víc práce spíš sami se sebou. Ale to je jen úsměvná 
historka. Protože důležité bylo, že se naučili přežít v téměř nedostupném terénu. 
 
Setkání s královskou rodinou 
Po letech práce a dosažení zlaté úrovně Lukáš navštívil Londýn, aby reprezentoval Českou republiku při 
setkání s princem Edvardem a jeho manželkou Sophií. 

http://media.novinky.cz/695/526952-original1-eunl9.jpg
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„Klepala se mi kolena. Obecně jsem dost nervózní a tady jsem měl ještě pronést řeč! Ale bylo to pro mě 
výjimečné setkání a já si říkal, že i kdybych se zakoktal, řeknu svůj příběh, protože ukáže, že má cenu takové 
věci a děti podporovat, a protože ho chci předávat dál,“ vypráví Lukáš. 
 
Lukáš má teď před sebou maturitu a po ní chce studovat politologii a mezinárodní vztahy. 
„Dlouhodobě mě zajímá politika, národní i světová. Zajímá mě např. otázka lidských práv. Nechci se ale 
zaškatulkovat. Zabývám se světem dětských domovů, jejich problematikou, transformací, věnuji se Romei 
(neziskové sdružení občanů, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení a dodržování lidských práv, 
napomáhání rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti), ale nedej bože, abych se zaškatulkoval jako 
proromský aktivista,“ říká s tím, že má hodně aktivit a zájmů a zatím se všem stíhá věnovat. 

Zdroj: Novinky.cz 

ZEMŘEL KOMENTÁTOR KAROL POLÁK 

 

Známý slovenský komentátor Karol Polák zemřel 
v neděli ráno v Bratislavě po těžké nemoci ve věku 
81 let. Smutnou zprávu potvrdila agentuře SITA 
jeho manželka Agáta. 
Polák byl rovněž hlasem při utkáních na serveru 
Sport.cz. Komentoval například finále mistrovství 
Evropy ve fotbale v roce 1976, když 
Československo získalo titul. Byl na 12 
olympijských hrách, 9 mistrovstvích světa ve 
fotbale, 26 mistrovstvích světa v krasobruslení. 
 
 

Polákovi loni zemřela manželka a v září se opět oženil. Měl dvě děti. Jeho manželka Eva zemřela loni ve 
věku 77 let. Slavný komentátor se vzápětí oženil se svou přítelkyní Agátou (61) z Košic. 
V mládí byl fotbalovým brankářem a hrával šest let basketbal. Vystudoval na divadelní fakultě. Následně 
nastoupil jako hlasatel do Československé televize, kde pracoval 34 let. 
Společně s českým kolegou Vítem Holubcem napsal knihu o sportovním komentování. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÁSÍ REKORD. ODBAVILO PŘES 12 MILIÓNŮ CESTUJÍCÍCH 

Celkem 12 030 928 cestujících prošlo v loňském roce pražských Letištěm Václava Havla. To je meziročně o 
7,9 procenta více. Nejfrekventovanějším měsícem byl srpen, nejvíce pasažérů cestovalo po Evropě. 
Celkem 1 377 433 cestujících prošlo pražským letištěm jen za srpen 2015. Stal se tak nejrušnějším měsícem, 
který za loňský rok letiště zaznamenalo. Nejvíce pasažérů za den, přesně 49 752, tudy prošlo v neděli 16. 
srpna. Průměrný denní počet cestujících dosáhl čísla 32 961. 
 
„V meziročním srovnání se jedná o největší nárůst minimálně za posledních 10 let. K výraznému růstu 
přispěla i intenzivní jednání s leteckými dopravci a nový program slevových pobídek, kterým letiště aktivně 
motivovalo stávající partnery k otevírání nových destinací a nasazování větších letadel, a zároveň přilákalo 
do Prahy nové dopravce. Výsledkem bylo v uplynulém roce 27 nových leteckých spojení a příchod 8 nových 
aerolinek na český trh,“ uvedl předseda představenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř. Dodal, že 
nárůst počtu cestujících lze na pražském letišti očekávat i letos, a to zhruba ve výši pěti procent. 
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Vedou lety po Evropě  
Loni do Prahy létalo 64 leteckých společností na pravidelných linkách do 141 destinací. Většina cestujících z 
Letiště Praha využila jako obvykle lety po Evropě (90,6 procenta). Druhý největší podíl měly lety na Blízký 
východ (3,4 procenta). Lety do afrických destinací se na celku podílely 3,2 procenty. 
Nejčastěji pasažéři cestovali na linkách mezi Prahou a Velkou Británií a Prahou a německými destinacemi. 
U těchto spojení došlo k výraznému meziročnímu nárůstu počtu cestujících. Zvýšil se počet lidí mířících do 
Itálie, která tak v žebříčku nejoblíbenějších destinací předehnala Rusko a obsadila třetí příčku. Čtvrté místo 
patří Rusku, u něhož se projevil pokles zájmu ruských cestujících. Pátou nejoblíbenější zemí se stala 
Francie. 
Letiště, na která se létalo nejčastěji, byly Paříž (Charles de Gaulle), Moskva (Šeremetěvo), Frankfurt, 
Amsterdam a Londýn (Heathrow). Skokanem roku mezi destinacemi s největším nárůstem cestujících se 
stalo letiště Londýn-Stansted. 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ZDRAVÍ 

DESET NEJZDRAVĚJŠÍCH POTRAVIN SVĚTA 

Některé potraviny jsou v dnešní době přehlíženy vzhledem k tomu, že trendy je konzumovat především 
takzvané superfoods. Jenomže i obyčejné, snadno dostupné a běžné druhy mohou být ty nej. Deník 
dailymail.com zveřejnil seznam deseti nejzdravějších potravin světa. 
 

            
Seznam byl sestaven cateringovou společností Plyvine Catering a figurují v něm potraviny, které se 
naprosto běžně vyskytují ve většině domácností. Od citrusů bohatých na vitamín C až po ořechy obsahující 
prospěšné omega 3 mastné kyseliny. 
 
Citróny 
Jeden citrón obsahuje více než 100 % denního příjmu vitamínu C, který pomáhá vyrovnávat HDL 
cholesterol, takzvaný „hodný cholesterol“ v krvi a posiluje kosti. Flavonoidy obsažené v citrónech mohou 
zabraňovat růstu rakovinových buněk, a navíc také působí protizánětlivě. 
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Brokolice 
Jedna středně velká brokolice obsahuje více než 100 % denního příjmu vitamínu K a téměř 200 % 
doporučené denní dávky vitamínu C, tedy dvou základních stavebních živin důležitých pro zdraví kostí. 
 
Tmavá čokoláda 
Pouze sedm gramů denně pomáhá snížit krevní tlak u jinak zdravých jedinců. Kakaový prášek je bohatý na 
flavonoidy a antioxidanty, které pomáhají snižovat LDL, tedy takzvaný „špatný cholesterol“, a zvyšují 
hodnoty HDL cholesterolu. 
 
Brambory 
Jedna červená brambora obsahuje 66 mikrogramů kyseliny listové, což odpovídá stejnému množství, jaké 
bylo objeveno v jednom šálku špenátu nebo brokolice. 
Jedna sladká brambora obsahuje hodnotný vitamín A, který je důležitý při boji s rakovinou a posilování 
imunitního systému. 
 
Losos 
Velkým zdrojem omega 3 mastných kyselin, které jsou spojovány se sníženým rizikem deprese, 
onemocněním srdce i rakoviny, je oblíbený losos. Už 85 gramů této ryby obsahuje téměř 50 % denní dávky 
niacinu, který chrání před nemocemi a je označován i jako prevence Alzheimerovy choroby. 
 
Vlašské ořechy 
Vlašské ořechy obsahují nejvíce omega 3 mastných kyselin ze všech ořechů vůbec. Pomáhají snižovat 
hladinu cholesterolu a bylo prokázáno, že potraviny bohaté na omega 3 mastné kyseliny přispívají ke 
zlepšení nálady a mohou pomáhat v boji proti rakovině. 
 
Avokádo 
Avokáda jsou bohatým zdrojem zdravých tuků. V jedné studii bylo prokázáno, že přispívají ke snižování 
hladiny cholesterolu až o 22 %. Jedno avokádo obsahuje z poloviny vlákninu a ze 40 % kyselinu listovou, 
kterou je potřeba konzumovat denně zejména kvůli snížení rizika srdečního onemocnění. 
 
Česnek 
Česnek je velkým bojovníkem a pomocníkem v případě řady nemocí. Zastavuje růst bakterií a alicin, 
sloučenina nalezená v česneku, je silně protizánětlivou látkou. Také bylo prokázáno, že snižuje hladinu 
cholesterolu a nezdravě vysokého krevního tlaku. 
 
Špenát 
Špenát obsahuje lutein a zeaxantin, dva antioxidanty posilující imunitní systém s pozitivními účinky na 
zdraví očí. Nedávný průzkum zjistil, že mezi ovocem a zeleninou, které nejlépe a nejúčinněji bojují proti 
rakovině, špenát zaujímá první místo. 
 
Luštěniny 
Porce luštěnin (fazole, hrách, čočka) čtyřikrát do týdne pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění o 22 
%. Tentýž návyk může také snížit riziko vzniku rakoviny prsu. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
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ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ: LÁZNĚ KYNŽVART 

   
 
Malé městečko Lázně Kynžvart leží v lesnaté krajině na jihozápadním svahu Slavkovského lesa v samém 
cípu západních Čech. Díky své poloze – podhorská oblast s nadmořskou výškou 730 m, nad hranicí 
přízemních mlh, s vysokou a stálou vlhkostí vzduchu danou blízkostí smíšených lesů a vysokou sluneční 
intenzitou, a dále s minimálním obsahem škodlivin v ovzduší – mají Lázně Kynžvart specifické klimatické 
podmínky, které jsou bohatě využívány při léčbě nemocí dýchacích cest u dětí.  
 
Lázně byly založeny v polovině 19. století rodem Metternichů na základě provedeného průzkumu 
minerálních pramenů, peloidů a klimatických podmínek jako lázně pro léčbu rozličných indikací u 
dospělých pacientů. V roce 1950 se ale při rekonvalescenci dětí postižených epidemií černého kašle potvrdil 
nápadný léčebný efekt místních klimatických podmínek a lázně se od té doby specializují pouze na léčbu 
dětí – v současné době jako jediné lázeňské zařízení v ČR, které má pouze dětskou klientelu. 
 
Přírodní léčivé zdroje 
Přírodní minerální vody používané k vnější i vnitřní balneaci. Specifické klimatické podmínky. 
 
Léčebné indikace 
Dospělí + děti a dorost: nemoci oběhového ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruchy výměny 
látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, 
nemoci ledvin a močových cest, duševní poruchy, nemoci kožní, nemoci onkologické. 
 
Volný čas 
V areálu léčebny se nachází krytý bazén (s technologií čištění vody ozonem), sauna, fitness – přístupné 
veřejnosti. Oblíbeným místem vycházek je zámek Kynžvart. Pro sportovně zaměřené návštěvníky se nabízí 
využití husté sítě cyklostezek a v zimě pak lyžařských běžeckých tratí. 
 
Výlety do okolí 
Zámek Kynžvart: Původní stavba z konce 17. století patřila rodině zakladatelů města rodu Metternichů. K 
zámku patří rozsáhlý anglický park s řadou drobných staveb. Bohaté sbírky, které nabízí interiér zámku, 
pocházejí z doby působení kancléře Metternicha ve funkci ministra zahraničí a později kancléře 
„habsburského státu“. 
Přírodní rezervace Kladská: Naučná stezka kolem přírodního jezera s řadou zajímavých staveb. 
Kynžvartský kámen: Součást Česko-bavorského geoparku. 
Hrad Kynžvart: Zřícenina hradu založeného v první třetině 14. století. 
Park miniatur v Mariánských Lázních: Miniaturní modely budov a strojů. 
Smraďoch: Přírodní rezervace s řadou mofetových vývěrů plynů. 
 

Zdroj:.lecebne-lazne.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ČEŠTINA 
 
K tématům do rubriky „Čeština“ na letošní rok mě inspiroval můj přítel, pan Karel Vaňas, který mi nedávno 
poslal zajímavou a zábavnou mluvnici češtiny, za kterou mu i touto cestou moc děkuji.  
Letos se tedy budeme zabývat zajímavostmi českého jazyka, které možná znáte, možná ne, ale věřím, že ať 
je to tak či tak, se vám budou líbit. 
Dnes se budeme zabývat čísly. 

PSANÍ ČÍSEL: 

Čísla píšeme: 
slovy   dva miliony tři sta tisíc 
nebo číslicemi 2 300 000 
nevhodné je 2 miliony 300 tisíc 
chybné je 2,300.000 
nepřehledné je  2300000 
 
Za řadovou číslovkou píšeme tečku: 
2. odstavec ale: odstavec 2 
III. stupeň        stupeň III 
o 5. hodině        v 5 hodin 
Násobné číslovky píšeme dohromady: 
stodvacetkrát chybně: sto dvacetkrát, stodvacet krát 
250krát                250 krát, 250-krát 
20letý                             20 letý, 20-ti letý, 20tiletý 
 
Namísto 2krát či 2x  je lepší: dvakrát 
               po 3 letech              po třech letech 
               20letý               dvacetiletý 
 
Početní úkony a poměry se píší s mezerami, rozměry a skóre bez mezer: 
2 x 3 = 6  2x3 metry 
6 : 2 = 3  12x251x320 mm 
ředíme v poměru 5 : 1  hosté prohráli 2:3 
 
Při psaní čísel ve smyslu „od-do“ píšeme pomlčku (nikoli spojovník) bez mezer: 
6-8 kusů  chybně: 6 – 8 kusů 
9-18 h                 9 – 18 h 
3000-5000 let                3-5000 let 
 
Číslovky důsledně (a správně) skloňujeme: 
o sedmi stech  chybně: o sedmiseti 
s dvěma sty dvaceti               s dvě stě dvaceti 
se dvěma, třemi, čtyřmi               se dvěmi, třema, čtyřma 
bez dvou, tří, čtyř  bez dvouch, třech, čtyřech 
 
Na tucty a kopy se sice už dávno nepočítá, šedesátková soustava se však zachovala pro měření času a úhlů. 
V šedesátkové soustavě je desetinná čárka chybou: 
hodiny a minuty oddělujeme tečkou 13.20 
minuty a sekundy dvojtečkou  2:32 
desetiny sekund logicky desetinnou čárkou 9,3 
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Pro velikost úhlů používáme značky, přičemž značka je těsně u číslice a za ní je mezera: 
15° 31‘ 12‘‘ = 15 stupňů + 31 minut + 12 vteřin (nikoli sekund) 
15,5° není 15 stupňů + 5 minut, ale patnáct a půl stupně, tj. 15° 30‘ 
 
Pro teplotní stupeň používáme tutéž značku jako pro stupeň úhlový, ale oddělujeme ji od číslice mezerou, u 
teploty měřené v kelvinech značku pro stupeň vynecháváme: 
15 °C  chybně: 15°C, 15° C 
15 K   15 °K 
 
U čísla často stojí značka udávající počítaný předmět. Tvoří-li číslo a značka dvě slova, píšeme je s mezerou, 
tvoří-li jedno slovo, píšeme je bez mezery: 
12 % = 12 procent 12% = dvanáctiprocentní 
4 m = 4 metry  4m = čtyřmetrový 
 
Značky u číslic zastupují slovo a stojí vždy u číslice. Nelze tedy napsat na konec řádku „37 000“ a až na 
následující řádek „kg“. Rozhodně nelze rozdělit číslo samo, tedy napsat na konec řádku „37“ a na další 
řádek „000“. Na počítači zabráníme rozdělení na nesprávném místě vložením tzv. pevné mezery: před 
stisknutím mezníku přidržíme klávesy Ctrl a Shift. 
 
 
Zapisování dat rovněž není libovolné: 
3.4.1991  chybně: 3.4.91 
3.4. 1991   3. 4. 91 
3. dubna 1991   3. duben 1991  
    (v roce 1991 nebyly tři, ale jeden duben) 
Praha 3. dubna 1991  Praha, 3. dubna 1991 
V Praze dne 3.4.1991  V Praze, dne 3.4.1991 
 

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

SEMINÁŘE ČEŠTINY – ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC 

Srdečně zveme všechny zájemce o výuku češtiny na semináře, které se budou konat v neděli 6. března 2016 
a v neděli 13. března 2016.  
 
Vyučující: Radka Hejmalová-Millar 
Místo konání: Studio Radky Hejmalové-Millar v Johannesburg, Fourways 
 
Program na oba dny: 
8.30 – 10.30 pokročilé děti školního věku 
11.00 – 13.00 děti školního věku, začátečníci 
13.30 – 15.30 dospělí 
Cena: R100 za osobu 
 
Hlaste se, prosím, na tel. čísle 0824681401 nebo e-mailové adrese RadkaHej@gmail.com do konce února. 
Po přihlášení vám bude zaslán přesný popis cesty do studia. 
 
Semináře se budou dále konat každého čtvrt roku. 
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ZÁBAVA 

RECEPTY 

Domácí vanilkový pudink 
 

 

 
2 lžíce kukuřičného škrobu 
3 šálky plnotučného mléka  
1 šálek krystalového cukru 
4 žloutky, lehce rozšlehané 
1 čajová lžička vanilkového 
extraktu 
1 lžíce másla 
špetka soli 

Smíchejte v hrnci cukr a škrob. 
Přidejte mléko a vařte na 
středním ohni za stalého míchání 
dokud směs nezhoustne. 
Dovedeme k varu a za stálého 
michání vaříme ještě 2 minuty. 
Přesuneme hrnec z ohně.   
Odeberte z hrnce 1 šálek mléčné 
směsi a pomalu je přidávejte do 
misky se žloutky a jemně 
promíchávejte vidličkou.  
 

 
Mléčnou směs smíchanou se žloutky vraťte do hrnce.  
Vše zamíchejte a vařte na středním ohni. Až dovedete k varu, snižte teplotu na minimum a za stálého 
míchání vaříme ještě 2 minuty.   
Přesuneme hrnec z ohně, přidáme špetku soli, máslo a vanilkový extrakt.  
Rozlijte pudink do 6 dezertních misek, nebo skleniček a nechte je vychladnout. 
 
Já do pudinku rádá přidávám čerstvé nebo konzervováné ovoce – broskve, manga, jahody, maliny. Šťávu 
nebo rozmixované ovoce trochu zahřeju, přidám čájovou lžíčku želatiny a zaliju na hotový pudink. 
 

Tento recept nám poslala naše krajanka Tatiana Mariánková, žijící s manželem a synem Tomáškem ve Witbanku 
Děkujeme 

Arančini 
 
Arančini jsou plněné rýžové knedlíky původem z Itálie.  
Poprvé jsem je ochutnala na Sicílii a ihned jsem se do toho jídla zamilovala. Je to jednoduché na přípravu a 
často je vařím když mi z předchozího dne zbyla rýže anebo boloňská omáčka. Je to výborné jídlo na cesty, 
které chutná skvělé, jak teplé, tak i studené. 

 

1,5 šálku rýže 
800 ml voda (nebo vývar) 
25 dkg mleté maso (hovězí) 
2 ks rajče 
1 ks cibule 
10 dkg strouhanky 
5 dkg mouka 
5 dkg másla 
100 ml bílého vína 
3 ks vejce 
1l oleje 
10 dkg mozzarella 
šafrán 
sůl 
černý pepř 

Připravte ingredience dle 
seznamu. 
Ve vysoké pánvi ohřejte trochu 
olivového oleje, osmažte 
najemno nakrájenou cibulku. 
Přidejte rýži a zamíchejte, aby 
do sebe nasákla olej. Dolijte bílé 
víno a počkejte, aby se vypařilo. 
Přidejte sůl a pepř. Zalijte 
polovičním množstvím vody 
(nebo vývarem, pokud máte) a 
vařte na středním ohni za 
stalého míchání.  
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Postupně doplňujte vodu (vývar), nechte rýže je nasáknout do sebe a stalé míchejte. Na celý proces 
potřebujete asi 30 minut. 
Přidejte do rýže šafrán a máslo. Vše pořádně promíchejte a nechte rýži vychladnout. 
Zatím připravte náplň. Na olivovém oleji osmažte mleté maso, přidejte sůl a pepř, 30 ml vína a vařte 10 
minut za stálého míchání. Přidejte nadrobno nakrájená rajčata (podle chuti můžete přidat zelený hrášek, 
houby atp.) a vařte ještě 10 min. 
Ze studené rýže zformujte kuličku, dejte do toho masovou náplň a trochu mozzarelly, zformujte knedlík. 
Arančini obalte v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance. 
 
Osmažte arančini v oleji dozlatova. Nechte je odkapat na papírovém ubrousku a podávejte samostatně nebo 
s oblíbenou omáčkou. 
 

Tento recept nám poslala naše krajanka Tatiana Mariánková, žijící s manželem a synem Tomáškem ve Witbanku 
Děkujeme 

Avokádová pomazánka s vejci 
 

 

Suroviny 
 
zralé avokádo 2 ks 
uvařené vejce 4 ks 
zakysaná smetana 4 lžíce 
nasekaná jarní pažitka +  
na ozdobu 1 hrst 
plnotučná hořčice 1 
lžička 
pečivo k podávání 
sůl 
kajenský pepř 

Postup 
Avokáda podélně rozpulte 
až k pecce a kroucením 
proti sobě od sebe oddělte 
obě poloviny. Vyjměte 
pecku. Pomocí lžíce 
vydlabejte dužinu a v 
kuchyňském robotu ji 
rozmělněte spolu s vejci, 
se smetanou, s jarní 
cibulkou a hořčicí na 
hladkou kaši. Dochuťte a 
podávejte s pečivem, 
ozdobené zbylou cibulkou 
a nahrubo namletým 
pepřem. 

 
 
 

Crostini s bílými fazolemi se šalvějí 
 

 

Suroviny 
suché bílé fazole 1/2 kg 
extra panenský olivový olej  
3 lžíce 
čerstvé lístky šalvěje 8–10 
nasekaných + pár celých na 
ozdobu 
česnek 1 stroužek 
sůl 1 lžička 
čerstvě namletý pepř 1/2 
lžičky 
připravené bruschetty nebo 
crostini 

Postup 
Předem si uvařte fazole. 
Nejprve je nechte alespoň 5 
hodin máčet a pak je v 
dostatečném množství vody 
přiveďte k varu. Kdo má 
rád, může přidat mrkev, 
řapík celeru a polovinu 
cibule. Na mírném plameni 
s poodkrytou pokličkou 
vařte do změknutí – nutno 
zkoušet.  
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Uvařené luštěniny by měly být ještě pevné, ale uvnitř měkké. 
Fazole slijte a nechte vychladnout. Ručně nebo v mixéru krátce fazole posekejte, přidejte olivový olej, šalvěj, 
nadrcený česnek, sůl a pepř – nesmí vzniknout příliš jemná kaše, ideální je, pokud v pomazánce zůstanou i 
malé kousky. 
Navršte na připravené topinky a ozdobte lístky šalvěje. 
 

 Zdroj: internet 

 
Pomazánka z uzené ryby s tvarohem 

 

 

Suroviny 
uzená ryba 400 g 
tvaroh 250 g 
pažitka 3 lžíce 
mrkev 1 ks 
cibule 2 ks 
sůl 

Postup 
Uzenou rybu zbavte kostí a 
kůže a nasekejte nadrobno. 
Rozetřete s tvarohem, 
přidejte nasekanou pažitku, 
mrkev nastrouhanou 
najemno a cibuli nakrájenou 
nadrobno. Promíchejte a 
dochuťte solí. 

 
                                                                                                             Zdroj: internet 

HUMOR 

Nová klinika 
 
Kdo umí, ten umí... Dlouho nezaměstnaný inženýr se rozhodl začít dělat něco "jiného" a tak si otevřel svou 
lékařskou kliniku.Venku vyvěsil reklamu: Vyléčím každou nemoc za 500€, v opačném případě vám vrátím 
1.000€.  
Jeden z doktorů si myslí, že je to dobrá příležitost, jak získat 1.000€, tak se do nově založené kliniky vydá. 
 
Doktor - Ztratil jsem cit na rozpoznání chuti... 
Inženýr - Sestro, doneste lék z krabice č. 22 a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk. 
Doktor - Fuj, vždyť to je benzín! 
Inženýr - Gratuluji! Obnovila se vám chuť! Bude to za 500€ 
Doktor byl trochu znechucený, a proto se o několik dní vrátil, aby získalalespoň svoje peníze zpět. 
Doktor - Všechno zapomínám, nic si nepamatuji! 
Inženýr - Sestro, doneste lék z krabice č. 22 a kápněte pacientovi 3 kapky na jazyk! 
Doktor - Ale to je přece benzín!!! 
Inženýr - Gratuluji!! Vrátila se vám paměť, bude to 500€! 
Doktor už odchází pořádně naštvaný, ale o několik dní se zase vrátí, aby si konečně vzal své peníze zpět. 
Doktor - Úplně jsem ztratil zrak! 
Inženýr - Hm, na to už nemám žádný lék. Vezměte si svých 1000€ - podává mu však jen 500€ bankovku... 
Doktor - To je ale jen 500€!! 
Inženýr - Gratuluji! Váš zrak se vám plně vrátil! Bude to dalších 500€. 
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