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Vážení a milí krajané, 
 
v říjnovém vydání Krajanský listů se dočtete novinky z Velvyslanectví ČR v Pretorii, nepřehlédněte 
informaci o kurzu českého jazyka v Kapském Městě a pozvání na jazzový koncert umělců z Prahy 
„Najponk Trio“. Následují aktuality z české ekonomiky, medailonek o Emilu Škodovi, hudební okénko 
připomínající 85. narozeniny Jiřího Suchého či vystoupení jihoafrických raperů „Die Antwoord“ v ČR. 
V zajímavostech připomínáme oslavy sv. Václava. Nechybí tradiční rubriky zdraví, kde navštívíme lázně 
Třeboň, dále retro koutek, čeština a zábava. 
 
Přejeme Vám pokojný říjen! 
 
 
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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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) 

NABÍDKA SEMINÁŘE ČESKÉHO JAZYKA V KAPSKÉM MĚSTĚ 

Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s lingvistkou Radkou Hejmalovou-Millar s 

potěšením oznamují,  že ve dnech 13.–15. října 2016  se bude konat seminář českého jazyka v Kapském 

Městě. Seminář se uskuteční ve Visegradském domě, Fleetwood Avenue 2, Claremont, Kapské Město. 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost ke studiu českého jazyka!  

Program semináře: 

Čtvrtek 13. 10.   

17:00 – 18:30  začátečníci (úplní začátečníci, bez znalosti českého jazyka) 

Pátek 14. 10.   

16:30 – 18:00  pokročilí (studenti, kteří již v minulých letech absolvovali na semináři kurz pro 

začátečníky nebo studenti s předchozí znalostí českého jazyka) 

18:15 – 19:45 seminář výuky dětí pro maminky a tatínky (tento seminář je určen česky mluvícím 

rodičům, kteří své děti učí česky) 

Sobota 15.10.  

10:00 – 11:30 začátečníci 

11:45 – 13:15 pokročilí 

Zájemci, hlaste se, prosím, na e-mailu RadkaHej@gmail.com nebo na telefonním čísle 0824681401. 

mailto:RadkaHej@gmail.com
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POZVÁNÍ NA JAZZOVÝ KONCERT - „NAJPONK TRIO“ V 
JOHANNESBURGU 

 Velvyslanectví ČR v Pretorii Vás srdečně zve na jazzový koncert.  

Tři jazzoví mistři z Prahy „Najponk Trio“ (klavír, bicí, kontrabas) 
vystoupí dne 26. listopadu 2016 v Birchwood Hotel, 
Boksburg, Johannesburg.  

Během jazzového večera se představí i další jihoafričtí umělci např. 
Sydney Ace Mnisi. 

Bližší informace o koncertu a lístky zakoupíte na Computicket (www. 
online.computicket.com). 

 

 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ – ŘÍJEN A PROSINEC 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 13.-14. října a dále 1.-2. prosince 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. 
 

KNIHOVNÍ DNY NA VELVYSLANECTVÍ 

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude otevřena dne 14. října 2016 a dále 4. listopadu 2016 vždy od 
10 – 12 hod. Přijďte se s námi pobavit u kávy a vypůjčit si zajímavou knihu. 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 
 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
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: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 děti 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 
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VÝBĚR ZE ZPRÁV 

Češi za rok zbohatli o 36 tisíc korun. Slováci jen o dva tisíce, tvrdí studie 

Průměrný Čech měl loni o 36 tisíc korun více než o rok dříve. Ukázaly to výsledky studie o světovém 
bohatství Allianz Global Wealth Report 2016. Výsledku Česko dosáhlo i přes mírný pokles růstu hrubých 
aktiv, který zvolnil z předloňských 7,2 procenta na 7,1 procenta v roce 2015. 
 

 
 
Studie podrobně analyzovala úspory a dluhy v 53 zemích. Češi se za rok 2015 umístili v objemu čistých 
finančních aktiv na osobu na 26. příčce, čímž si o dvě příčky polepšili. 
 
Průměrné čisté bohatství na obyvatele v Česku činilo 12 614 eur (zhruba 341 tisíc korun). Oproti 
předchozímu roku to představuje nárůst ve výši 36 tisíc korun. Na Slovensku průměrné bohatství na 
osobu dosáhlo 5300 eur (zhruba 143 tisíc korun oproti předloňským 141 tisícům). U průměrného Poláka 
to pak bylo 6540 eur (zhruba 177 tisíc korun). 
Růst hrubých finančních aktiv mírně zpomalil, i tak se Česko umístilo o jednu příčku výše než o rok dříve, 
z 28. se posunulo na 27. místo. 
 
Z východu jsme nejbohatší, ale za západem zaostáváme 
Ze zemí bývalého východního bloku je na tom Česko tím pádem nejlépe, nicméně stále výrazně zaostává 
za západními zeměmi. Průměrný Němec v roce 2015 vlastnil čistou hodnotu ve výši 47 681 eur (zhruba 
1,29 miliónu korun). Ještě lépe na tom byl Rakušan s více než 51 tisícem eur (zhruba 1,38 miliónu korun). 
 
Mezi Českem a Finskem (posledním státem v první dvacítce) zůstává rozdíl téměř 15 tisíc eur čistého 
bohatství na osobu, tedy hmotné i nehmotné hodnoty ve výši zhruba 400 tisíc korun. Kulturně nejbližším 
rivalem je pak Slovinsko, které Čechy předběhlo o pouhou jednu příčku. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
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Česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta, potvrdili statistici 

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 2,6 procenta. Proti předchozímu 
kvartálu se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,9 procenta. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ), 
který tak potvrdil údaje ze začátku září. 
 
 

 
 
Do nového výpočtu byly zapracovány údaje za sektor vládních institucí, což ale na tempo růstu HDP 
nemělo dopad. 
V prvním čtvrtletí vzrostla česká ekonomika meziročně o tři procenta. Proti předchozímu čtvrtletí se 
hrubý domácí produkt od ledna do března zvýšil o 0,4 procenta. 
Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly meziročně o 3,2 procenta, informovali současně 
statistici. Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 22 963 korun. 
Ekonomicky se daří i firmám. „Ziskovost podniků vzrostla ve 2. čtvrtletí na 52,3 procenta, nejvyšší 
hodnotu od roku 2005,” uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

O azyl v Česku letos požádalo 872 lidí 

O mezinárodní ochranu v České republice požádalo za prvních sedm měsíců letošního roku 872 lidí. V 
červenci přibylo 107 nových žádostí. Plyne to z dat ministerstva vnitra. 
 
Nejčastěji o mezinárodní ochranu žádali v ČR Ukrajinci (289), Iráčané (133), Číňané (64), občané Kuby 
(54) a Sýrie (49). 
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet žádostí snížil o 12. 
Azyl byl letos udělen 132 lidem, 217 dalších získalo právo na doplňkovou ochranu, která je na rozdíl od 
azylu udělována na určitou dobu. V červenci azyl získal jeden člověk. 
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V roce 2015 získalo v ČR azyl 71 osob z 1525 žadatelů. Letošní čísla jsou ovlivněna mimo jiné i příchodem 
89 iráckých křesťanů, kteří měli do ČR přesídlit. Část jich odešla do Německa a někteří se rozhodli vrátit 
zpět do vlasti. Program vláda posléze zrušila. 
 
Proti loňsku se nově mezi nejčastější žadatele o azyl dostali obyvatelé Číny. Hospodářské noviny nedávno 
napsaly, že jde o skupinu křesťanů pronásledovaných v domovské zemi kvůli jejich víře. 
V letech 2010 až 2013 se pohyboval počet žadatelů pod tisícovkou, dříve ale nebylo výjimkou ani několik 
tisíc žadatelů ročně. Extrémní byl rok 2001 s více než 18 000 žádostmi. 

 
Zdroj:Novinky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI  

Emil Škoda   

 

 

 
Emil  Škoda,německy Emil Ritter von Skoda, 
 *18. listopadu 1839 Plzeň – †8. srpna 1900  
Selzthal, Štýrsko  
byl významný rakousko-uherský technik a 
velkopodnikatel.  
Je zakladatelem největší strojírenské továrny 
Škoda v Plzni (dnešní Škoda Holding a. s.) 
 
Emil Škoda se narodil 18. listopadu 1839 v Plzni 
Františku Škodovi a Anně Říhové. 
 
Rod Škodů dle svědectví vnuka Emila Škody byl z 
Dolan a sídlil v Letkově. Z roboty se osvobodil 
výkupem a kolem roku 1790 se rodina usadila v 
Plzni. Jan Škoda, děd slavného Emila Škody, byl 
mistrem kovářem, zaměstnával až dvaadvacet 
dělníků, a je pochován na Mikulášském hřbitově v 
Plzni. 

 
Otcem Emila Škody byl zámožný plzeňský měšťan MUDr. František Škoda. Krajský lékař a posléze šéf 
zemské zdravotní služby. Byl členem první správní rady Měšťanského pivovaru a také poslancem 
říšského sněmu. 
 
Nejprve vystudoval gymnázium v Chebu, poté studoval čtyři semestry strojního inženýrství na Hornické 
technické vysoké škole v Praze, a pak v Karlsruhe na tamní strojírenské fakultě Technické vysoké školy. 
Po studiích následovala praxe v zahraničí, především ve Francii, Německu (v té době Prusko), Anglii a 
Spojených státech amerických. V této době bylo například Prusko po technické a hospodářské stránce 
daleko před Rakouským císařstvím. Škoda zde poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového 
podnikání v Magdeburku a v Brémách. Když roku 1866 vypukla Prusko-rakouská válka, byl Emil Škoda 
jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen.  
Kariéra Emila Škody začíná v roce 1866 nástupem na funkci vrchního inženýra ve strojírně hraběte 
Valdštejna – Vartenberka v Plzni s platem 1500 zlatých ročně. Předchozí ředitel Belani se rozhodl 
osamostatnit a založit vlastní závod na břehu řeky Radbuzy. Emil Škoda pochopil, že má-li se plzeňská 
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strojírna stát významným hráčem na tehdejším trhu a má-li obstát v konkurenci, bude třeba do podniku 
mohutně investovat, zavést nové obory a výrobu zmodernizovat.  Jelikož hrabě Valdštejn neměl do 
modernizace továrny chuť, prodal ji roku 1869 Emilu Škodovi. Kupní smlouva byla podepsána dne 12. 
června 1869 a celková dohodnutá kupní cena byla 167 642 zlatých. 
 
Škoda svůj závod začal ihned úspěšně rozvíjet. Koupil malou továrničku s 33 dělníky, ze které brzy 
vybudoval mamutí podnik se 4000 dělníků a 200 techniků. Správně odhadl, že v neklidné Evropě bude 
stále zájem o zbraně a vsadil na tento výrobní program. Mimo zbraní vyprodukovala jeho firma do roku 
1878 mechanismy pro 25 cukrovarů a 11 sladoven a pivovarů, dále stroje pro české doly a hutě a v 
neposlední řadě i válcovny železa a to i do Uherska a Německa. V roce 1884 Škoda zakládá na svou dobu 
velmi moderní ocelárnu, která je schopná dodávat odlitky o hmotnosti desítek tun. Ocelové odlitky a 
později výkovky pro velké osobní a válečné lodě se staly vedle cukrovarů významnými exportními obory 
Škodovy továrny. V roce 1896 byla postavena nová zbrojní hala a továrna se stala jedním z největších 
evropských výrobců zbraní.  
 
Ke sklonku života Emil Škoda pochopil, že končí éra samostatných velkých šéfů a nastává období, kdy se 
k udržení podniku na perspektivní trase nelze obejít bez velkých finančních prostředků, které jedinec již 
nemůže mít. Řešení našel v založení akciové společnosti.  
Dne 12. prosince 1899 byla jeho firma přetransformována na akciovou společnost Škodovy závody, kde i 
nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. O rok později Emil rytíř Škoda umírá. 
 
Emil Škoda zemřel dne 8. srpna 1900 ve vlaku poblíž Selzthalu ve Štýrsku.  
Je pochován na Mikulášském hřbitově v Plzni.  
Jeho pohřeb byl obrovskou událostí pro celé město a okolí. 
 

                                                                                                                                  Zdroj:Wikipedie 
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová  

 
 
 
HRADY A ZÁMKY 

Hrad Pernštejn 

Pernštejn, skrytý v lesích východního okraje Českomoravské vrchoviny, patří k nejvýznamnějším a 
nejkrásnějším moravským hradům. Od poloviny 13. století byl sídlem rodu pánů z Pernštejna, který 
dlouhá staletí hrál důležitou roli v politickém dění českého království. Gotický hrad byl až do poloviny 16. 
století několikrát přebudován a především rozšiřován. 
 
Původní dispozice se tak ztrácí v pozdějších přístavbách, které působí velmi malebným a zároveň 
monumentálním dojmem. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena 
pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější 
renesanční reprezentativní sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti. 
 
Na průvodcovské trase si návštěvníci prohlédnou obdivuhodnou architekturu jednotlivých hradních částí 
a v interiérech, značně rozdílných vybavením i výzdobou, sledují vývoj šlechtického sídla od 
jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní 
rezidenci až po romantismus poloviny 19. století. 
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Výsledný dojem z návštěv Pernštejna: výborný. 
Impozantní hrad. Když se k němu přichází, ohromuje svou mohutností. Po kamenité cestě přijdou 
návštěvníci do centrální části, kde je výškový dojem z architektury ještě zesílen. V letních měsících začíná 
prohlídka hradu šermířským soubojem dvou rytířů. Návštěvníci Pernštejna se postupně seznamují s 
architekturou různých stylů, od 15. do 19. století. Začínají v gotických interiérech nejstarších 
zpřístupněných částí hradu, v dalších místostech se však přesunují do stále mladší doby, až skončí v 
romantickém období. 
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Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
 

 
HUDEBNÍ  OKÉNKO  

Karel Růžička 2. června 1940 Praha – 26. září 2016 

Zemřel jazzový klavírista, skladatel a pedagog Karel Růžička.  
 
Na kontě má na dvě desítky alb, řadu písní i ocenění včetně České Grammy z roku 1993 či ceny z jazzové 
soutěže v Monacu ze 70. let. 
 

 

„Růžička je především pianista-skladatel. I 
jeho sóla ve standardech mají kompoziční 
ráz: jsou vystavěna, nevyhýbají se 
harmonickým a formovým obohacením. 
Spíše než bezvýhradný příklon k jazzovému 
mainstreamu představují přemýšlivou 
vlastní cestu,“ napsal o něm jazzový kritik 
Lubomír Dorůžka, jenž Růžičku označoval 
za „grandseigneura“ českého jazzového 
piana. 
Karel Růžička na Pražské konzervatoři 
vystudoval hru na bicí a klavír.     
 V roce 1960 začal spolupracovat se 
souborem Studio 5 Luďka Hulana a 
divadlem Semafor. 

 
Po návratu z vojny, kde se v Armádním uměleckém souboru věnoval převážně klasické hudbě, se Růžička 
zaměřil na jazz. Spolupracoval s orchestrem Ferdinanda Havlíka, od roku 1966 působil v Jazzovém 
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orchestru Československého rozhlasu, pro nějž posléze i aranžoval a komponoval. Tři roky nato se 
Růžičkovo kvarteto dostalo na prestižní festival ve švýcarském Montreux. 
 
K dotazům, proč se začal věnovat právě jazzu, Růžička později zmiňoval tehdejší okouzlení swingem a 
obecně americkou kulturou. Pochvalně se vyjadřoval třeba o románech spisovatele Josefa Škvoreckého, v 
nichž hrály jazz i Amerika zásadní roli. 
Poté, co jej roku 1969 zatkla policie na demonstraci při výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy, 
měl Růžička na čas zakázáno cestovat do zahraničí. 
 
Jako autor je podepsán například pod skladbami Medové koláčky, Riff, Jízda starým veteránem nebo 
Celebration Blues. Do konce sedmdesátých let vystupoval s formací Jazz Cellula Laca Decziho, mnoho let 
vedl vlastní trio a kvarteto. 
K jeho stěžejním nahrávkám ze 70. let patří LP s tentetem, na němž účinkovali kytarista Rudolf Dašek či 
flétnista Jiří Stivín, nebo album Jazzové nebajky, jejž natočil se skupinou SHQ Karla Velebného. Tato 
deska bývá v anketách označována za jednu z nejlepších českých jazzových nahrávek druhé poloviny 20. 
století. 
Růžičkova spolupráce s kytaristou Rudolfem Daškem, teď už jen v duu, pokračovala celá 80. léta. 
Společně vystoupili na festivalu v Montreux či v pařížském sídle organizace UNESCO, jejich nahrávka 
Con Alma ale vyšla až roku 1994.  
Významná byla též spolupráce Růžičky s polským skladatelem Janem Ptaszynem Wróblewským, 
trumpetistou Tomaszem Stańkem a saxofonistou Tomaszem Szukalským. Roku 1975 natočili album 
nazvané Interjazz III. 
 
V sedmdesátých a osmdesátých letech Růžička čím dál víc komponoval. Jeho skladby se umístily na 
jazzové soutěži v Monaku, kam byl později zván jako člen mezinárodní poroty, a obdržel za ně ceny 
Českého hudebního fondu či Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. 
Kromě toho Růžička začal vystupovat sólově – natočil alba Ozvěny či Zahrada radosti a sólový recitál 
odehrál například na festivalu Jazz Jamboree ve Varšavě. 
I ve svých jazzových kompozicích Růžička využíval znalostí a průpravy z klasické hudby. „Chtěl jsem, aby 
jazzová muzika do sebe nasála fundament, aby bylo slyšet, že stojí na pevných principech. Říkal jsem si, 
že je třeba posunout její vnímání z oblasti zábavné do vyšších sfér. Proto jsem se snažil i o věci, které byly 
úplně mimo jazz,“ popsal před šesti lety v rozhovoru pro magazín Harmonie. 
 
„Prvotní poslání hudby je lidi potěšit, a když to nedokáže, je na slepé koleji. A nemyslím potěšit jen ve 
smyslu, že navodí pohodu a legraci. Hudba může být velmi hluboká a umí člověku dodat energii. Moderní 
skladby jsou ovšem často taková zvláštní konstrukce, nemůžu si pomoci,“ řekl Růžička ve stejném 
interview. 
Jeho pravděpodobně nejznámějším dílem zůstává jazzová mše nazvaná Celebration Jazz Mass pro 
smíšený sbor, orchestr a sopránové sólo. Premiéru měla na pražském Mezinárodním jazzovém festivalu 
roku 1991 v kostele Nejsvětějšího srdce Páně, kde sólový part zpívala americká sopranistka Diane 
Boldenová-Taylorová. Rozhlasová nahrávka na CD vyšla tři roky nato. 
Mše se později dočkala uvedení v americkém Washingtonu či na festivalu Pražské jaro, Růžička na ni 
roku 1996 volně navázal skladbou Te Deum pro smíšený sbor a orchestr či v roce 2000 svým Magnificat 
pro sbor, symfonický orchestr a soprán. 
 
Vedle vlastní tvorby Karel Růžička již od roku 1983 vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka, nejprve 
improvizaci na instrumentálním oddělení, později skladbu a jazzové piano. Po revoluci se stal též 
lektorem na pražské HAMU. „Jsem rád, že mohu být v soustavném kontaktu s mladými muzikanty. Já to 
beru tak, že se oni dozvědí něco ode mě a já zas na oplátku od nich,“ říkal. 
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Tutéž filozofii hudebník razil ve svých porevolučních sestavách, kam často zval své bývalé žáky. Zejména 
na začátku nového tisíciletí, kdy se ke slovu v Česku dostávali mladí jazzoví hudebníci, byl Růžička 
nepostradatelnou spojnicí mezi generacemi. 
 
Karel Růžička o emigraci do zahraničí sice uvažoval, vždy u něj ale převážil názor, že ho v komunistickém 
Československu drží příliš mnoho věcí. Svůj „sen“, jak o emigraci několikrát hovořil, za něj částečně 
splnil jeho syn, saxofonista Karel Růžička jr. Ten od roku 1994 žije a působí v New Yorku, při svých 
častých návštěvách Prahy s otcem vystupoval. 
Společně v 90. letech v kvintetu vydali studiové album Flight či roku 2010 koncertní záznam jen v duu z 
festivalu Za poklady Broumovska nazvaný Jazzový dialog dvou generací. 

 
Zdroj: www.art.idnes.cz 

 
 

Jiří Suchý oslavil 85. narozeniny 

V říjnu 2016 oslavil básník, textař, skladatel, spisovatel, zpěvák, herec, hudebník, grafik, režisér a tvůrce 
divadla Semafor Jiří Suchý své 85. narozeniny. Supraphon k této příležitosti vydal v prestižní 3CD edici 
Zlatá kolekce pod názvem Jiří Suchý – Kdykoliv, kdekoliv výběr nahrávek z jeho písňové tvorby od 
šedesátých let až do současnosti. 
 

 

Ve výběru celkem 75 písní nabízí komplet tří CD 
průřez Suchého rozmanitou tvorbou, od mladistvé 
parafráze Voskovce a Wericha v písni Sardinka až 
po soudobé verze amerických spirituálů Propusť 
hned můj lid a Malej David na harfu hrál. První 
disk obsahuje slavné hity 60. let, včetně několika 
alternativních dobových verzí, druhý pak méně 
známé písně z normalizačních let 70. a 80., kdy 
měl Jiří Suchý zakázán rozhlas i televizi. Na třetím 
disku se objeví mnohdy překvapivé interpretace 
Jiřího Suchého: předělávky z tvorby V+W, písně s 
texty básníka Josefa Kainara či bývalého ministra 
kultury Pavla Dostála, americké swingovky, 
skladby trampa Kapitána Kida. Mimořádná píseň 
Polykač mečů vznikla ze spolupráce s Jaroslavem 
Uhlířem, skladba Klaustrofobik autorů Jana 
Lstibůrka a Robina Krále je vybrána z kolekce písní 
věnovaných duševním chorobám, 
 

uslyšíme Suchého přednes skladby Petra Hapky a Michala Horáčka Tante cose da veder, písničku 
Kdykoliv, kdekoliv z televizního seriálu s hudbou Michala Pavlíčka, americké gospely včetně spirituálu 
Když je mi nejhůř, napsaný Suchým o povodni 2002, která zničila semaforskou scénu v Karlíně. 
 
V rozsáhlém bookletu 3CD Jiří Suchý – Kdykoliv, kdekoliv/ Zlatá kolekce jsou vedle řady fotografií a 
zevrubného komentáře tvůrce sestavy Lukáše Berného i osobní vyznání Michala Prokopa, Milana Lasici a 
také slova od spolupracovnice Jiřímu Suchému nejbližší Jitky Molavcové, která napsala: „Až bude ON za 
15 let slavit stovku, mně bude kousek přes osmdesát. On bude mít na hlavě slamák a já, pokud budu, si 
vyčešu vlasy tak, jak si je splétala slečna Žofie Melicharová. Lidé budou dojatí, já mu budu na jevišti 
vyznávat lásku a vařit knedlíky s vajíčkem a on mne bude peskovat v duchu stále vděčně přijímané 
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charakteristiky pana Jonáše. I po více než šedesáti letech spolupráce se budeme těšit na bonusy před 
oponou. Hlediště bude plné prošedivělých pravnuků už nežijících původních semaforských diváků. On 
mi před vstupem na forbínu šeptne, že právě dopsal novou hru a že zítra ráno se začne zkoušet, a že tam 
budu mít i písničku. Mírně zblednu, ale šminky to neprozradí… Zasketujeme si Ódu na radost a skončíme 
známými dvěma tóny z Beethovenovy Osudové…. Těším se na to!“ 
 

Zdroj: www.supraphone.cz 

 

Jihoafričtí rapeři Die Antwoord vystoupili v Praze. 

 

 

Při současné přesycenosti 
hudební i koncertní scény se již 
nestává často, aby byla show s 
kapacitou sedm tisíc lidí jen pár 
týdnů po ohlášení beznadějně 
vyprodána. 
Naštěstí nešlo o bublinu. 
Fenomén jihoafrických Die 
Antwoord, kteří v 22. srpna 
vystoupili v pražských Žlutých 
lázních naživo, potvrdil, že 
divnost a nezařaditelnost se v 
tomto případě jen tak 
neokouká. 

Koncert už dlouho dopředu 
předcházela šuškanda, která 
naznačovala, že půjde o 
hudební událost. Nakonec to 
ale bylo docela jiné, než když 
před šesti lety Die Antwoord 
coby zrovna objevené hvězdy 
internetu s jedním virálním 
internetovým hitem Enter the 
Ninja rozsekali vyprodaný 
Lucerna Music Bar. 
Tehdy byla jejich hudební i 
vizuální show kompaktní, v 
každém detailu nečekaná.  

 
Strhla energií a subkultury a styly provázala způsobem, jaký byl do té doby neslýchaný. 
Do Žlutých lázní však Die Antwoord toto pondělí přijeli v docela jiné situaci. Ne že by byli méně divní, ale 
dnes jsou zkrátka rapeři Ninja a Yolandi globálními hvězdami. Mají za sebou tři alba, řadu znepokojivých 
klipů a také hlavní role v atmosférou Kapského Města zahaleném postapokalyptickém hollywoodském 
filmu Chappie. 
 
V následujících týdnech navíc partnerská dvojice vydá desku Mount Ninji and Da Nice Time Kid, která už 
vznikla ze značné části v „americké“ produkci a za přispění DJe Muggse ze Cypress Hill. A ona směs 
afrikánkých rytmů, striktních tanečních výplachů, hip hopu, jasných sloganů na první dobrou a také 
dancehallu, ze které Die Antwoord vytvořili svůj autorský styl, už má k někdejší neokoukanosti a 
překvapivosti dál, než je to ze slumu na předměstí do centra Kapského Města. 
 
Die Antwoord zkrátka přijeli v situaci, kdy se ze spikleneckého pomrkávání zasvěcených stala módní 
součást hudební scény. Jejich podivnost a provokace prošly přirozenou normalizací a artikulací do 
známého spektra současné popkultury. I proto šly lístky na pražský koncert tak na dračku, i proto 
koncert u mnohých předcházela až nesplnitelná očekávání, že Die Antwoord dovedou zopakovat totéž co 
před lety, kdy je tu znal málokdo. 
S tímto vědomím byla vlastně docela radost sledovat, s jakou striktností na svém druhém tuzemském 
koncertu z nezáviděníhodné situace vybruslili. 
 
Když se deset minut před půl osmou areálem Žlutých lázní rozeznělo intro první písničky, stačilo si najít 
vhodné místo blízko pódia a zvláštní chemie Yolandi a Ninjy začala pracovat přesně tak, jako gradoval 
setlist chytře sestavený z pár novinek i nejslavnějších skladeb. 
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Produkce byla docela prostá a přitom efektní – na horním patře pódia show kontroloval dýdžej se dvěma 
Macbooky, v dolním se většinou pohybovali oba rapeři a tanečníci. Plastikově naleštěným rytmům 
dodávaly bizarní příchuť nejen vytahané, různě počmárané a stylizované obleky hlavních protagonistů, 
ale také projekce, na nichž se točila barevná lízátka, srdíčka s nápisy „nestarám se“ i postavičky jak z 
dětského animáku, které spolu šermovaly obrovskými barevnými penisy, většími než jejich vlastní hlavy. 
To vše nebyly jen doprovodné prvky hudby, nýbrž součást kompaktního celku bizarního světa Die 
Antwoord, kterému se přes všechny snahy o nápodobu od jiných umělců z hlavního proudu stále nic 
nepodobá. 
V tom reji barev, vjemů a skákajících těl trochu splývalo, co všechno krom kompletních podkladů ještě 
hraje z počítače a co je naživo. Odpovídal tomu perfektní zvuk, jaký předtočené stopy mívají. 
Záhy po začátku natlakované koncertní srmště se ukázalo, že Die Antwoord nejsou figurky jen schované 
za pošahaná a provokující videa. Naživo se na pódiu dovedou svému představení oddat. 
 
Přestože u Ninjy byla patrná jistá hlasová indispozice, publikum nešidil. A když diváky při hitu I Fink U 
Freeky rozeskákal a krátce nato se svým oranžovým mikrofonem u pusy sám hodil šipku do lidí, postaral 
se o jeden z vrcholů koncertu. Pro něj byla jinak typická rychlá a urputná gradace. A po ní přišel velmi 
rychlý konec. 
Když Die Antwoord po nějakých 70 minutách slezli z pódia, zanechali za sebou publikum lačnější než na 
začátku, akorát v tom správném varu, zastavené těsně před kulminací a uvolněním. Jejich koncert byl 
pocitově krátký, ale intenzivní. 
 
Ve změti triviálních i nečekaných rytmických zlomů a hudebních postupů ukázali, že i když už nejspíš 
nepředvedou nic skutečně nečekaného, stále patří mezi strhující performery. Dokážou ukázat to zajímavé 
z hudebního dění a směrovat to do nečekaných a podnětných úhlů a směrů. 
 

Zdroj:www.art.idnes.cz 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 

ZAJÍMAVOSTI 
 

Češi si připomínají svatého Václava, patrona české země 

Lidé v České republice si ve středu při bohoslužbách, poutích i lidových slavnostech připomenou světce a 
hlavního patrona české země, svatého Václava. Státním svátkem je 28. září od roku 2000. 
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Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za 
věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. 
Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha. 
 
Před 15 lety bylo výročí Václavovy smrti uzákoněno jako Den české státnosti. 
 
Ve Staré Boleslavi se ve středu uskuteční tradiční Národní svatováclavská pouť a mše na Mariánském 
náměstí, nedaleko kostela, kde byl kníže zavražděn. Do Boleslavi dorazí vedle tisíců věřících a dalších 
návštěvníků i prezident Miloš Zeman. 
 
Už v úterý večer byly ostatky svatého Václava převezeny z Pražského hradu do Brandýsa nad Labem, 
odkud budou v průvodu přeneseny do baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
 
Svatováclavský odkaz si lidé připomenou také při dalších akcích ve městech, na hradech či zámcích, při 
kulturních akcích i na vinobraních. Některé politické strany využijí volný den pro pořádání protestních 
shromáždění. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

Město New York vyhlásilo 28. září Dnem Václava Havla 

Newyorský starosta Bill de Blasio ve středu vyhlásil 28. září Dnem Václava Havla v New Yorku. Potvrdil 
to ředitel pražské Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Ve Spojených státech se vzpomínalo na 
českého exprezidenta, který by se 5. října dožil 80 let, i při dalších akcích. 
 

 

 
"Institut dnů věnovaných 
určité osobě či tématu má v 
New Yorku poměrně velkou 
váhu," zdůraznil již dříve 
generální konzulát ČR v New 
Yorku. K Havlovu dnu se 
naplánovalo také například 
uvedení Havlových 
divadelních her či odhalení 
busty někdejšího prezidenta 
od Marie Šeborové v areálu 
Columbijské univerzity. 

 
"Václav Havel se stal symbolem pro svobodu a lidská práva, a to zdaleka nejen pro nás, občany České 
republiky. Je potřeba si jeho odkaz připomínat, protože svět zdaleka není v bezpečí ani nyní, svoboda a 
lidská práva nejsou zaručeny zdaleka všem," řekl ve washingtonském Capitolu předseda Poslanecké 
sněmovny Jan Hamáček na vzpomínkovém shromáždění. 
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Akce se podle jeho mluvčího zúčastnil jeho americký protějšek, předseda Sněmovny reprezentantů 
Kongresu USA Paul Ryan, šéfka demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová a 
řada kongresmanů. 
 
Další akce probíhaly například v budově českého zastupitelského úřadu, u lavičky Václava Havla na 
Georgetownské univerzitě nebo ve washingtonském sídle analytického ústavu Atlantic Council. Měly 
například podobu debat, setkání se studenty spojeného s předáním ocenění za esejistickou soutěž, 
uvedení hry Protest v podání bytového divadla či výstavy fotografií, upřesnil Hamáčkův mluvčí Jan 
Nováček. 
 
Václav Havel se narodil 5. října 1936 a zemřel 18. prosince 2011. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

Objev českých expertů může přepsat historii porodnictví 

 

První císařský řez v historii, při 
němž přežila současně matka i dítě, 
byl pravděpodobně proveden roku 
1337 v Praze. Porod se uskutečnil 
přímo na dvoře českého krále Jana 
Lucemburského, rodičkou byla jeho 
druhá manželka Beatrix 
Bourbonská a dítětem Václav, 
nevlastní bratr Karla IV. S novými 
poznatky přišel tým pražských 
historiků a lékařů, který se objevem 
zabýval několik let, řekl lékař 
Antonín Pařízek z 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. 

 
Provést císařský řez bylo ve 14. století podle historiků sice teoreticky možné, pro rodičku ale až na 
výjimky smrtelné. Zhruba do roku 1870 nemohli lékaři operovat břicho, protože do té doby nebyla známa 
účinná anestezie. 
Ještě v druhé polovině 19. století umíralo při pokusu o císařský řez až 90 procent žen, buď stresem z 
bolesti při otevření dutiny břišní nebo na vykrvácení nebo na otravu krve. Existovalo ale několik 
popsaných případů, kdy operaci ženy přežily. První takový se datuje k roku 1500 ve Švýcarsku. 
 
Královna Beatrix porod v roce 1337 přežila velkou náhodou. „Přímý důkaz nemáme, ale pět nepřímých 
důkazů svědčí o tom, že se tak asi stalo. Tento objev by mohl znamenat milník v historii medicíny,” 
konstatoval Pařízek. 
Poprvé byla práce expertního týmu publikována letos srpnu v časopise Česká gynekologie. Pařízek na ní 
spolupracoval s historičkou Miladou Říhovou z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a 
Václavem Drškou, historikem z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK. 
 
Experti vycházejí z několika dobových záznamů a korespondence o mimořádném porodu královny 
Beatrix, kde se v latině píše o porodu „bez porušení našeho těla”. Zmiňují i text ve Vlámské rýmované 
kronice, kde autor neskrývá údiv nad zákrokem a tvrdí, že budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána 
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se zhojila. „Přitom o zdravotním stavu panovníků se běžně nemluvilo, natož o průběhu porodu,” 
poznamenal Pařízek. 
To, že při břišním porodu Beatrix nevykrvácela, přežila traumatický šok a nedostala sepsi, bylo dílem 
shody mnoha okolností. Přispěl k tomu možná i fakt, že Praha byla v té době místem vzdělanosti a na 
královském dvoře působili na svoji dobu zdatní ranhojiči a lazebníci. I přesto, pokud se událost stala, 
nešlo podle Pařízka o záchranu matky. Princezna Beatrix byla s největší pravděpodobností ve chvíli 
zákroku považována za mrtvou. 
Podle expertního týmu patrně upadala nebo upadla do bezvědomí. Šlo tedy o to vyjmout dítě a pokřtít jej. 
Bez toho by novorozené dítě nemohlo dosáhnout spásy, protože v křesťanském světě měl křest zásadní 
význam. Pařízek dodal, že bolest z operační rány mohla být následně příčinou probuzení Beatrix a 
stresová situace mohla přispět k tomu, že nevykrvácela. Beatrix zemřela až v roce 1383 a žádné děti už 
neměla. 
 
Historici se mimo jiné zabývali i jménem dítěte – Václav. Tak již totiž v té době byl pokřtěn syn Jana 
Lucemburského a Elišky Přemyslovny – budoucí císař Karel IV. „Je s podivem, proč dítě francouzsky 
mluvících rodičů – Beatrix nemluvila česky, ale jen francouzsky – dostalo slovanské jméno Václav. 
Přitom bylo víceméně jasné, že Václav bude dědit frankofonní území, což se ostatně stalo, kde jméno 
Václav znělo naprosto cize, nemělo tradici a ještě se daly očekávat obtíže s výslovností jeho příjmení,” 
dodal. Nabízí se vysvětlení, že královská rodina chtěla vyjádřit mimořádnou vděčnost zemskému 
patronovi svatému Václavovi. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

Za půl roku přišlo 12 400 dětí o úplnou rodinu 

Za prvního půl roku se v Česku rozvedlo téměř 13 500 párů, o sto méně než ve stejném období minulého 
roku. Rozvod ale postihl i 12 400 dětí, kterým se rozpadla jejich původní rodina. Vyplývá to z pravidelné 
analýzy o počtu obyvatel země Českého statistického úřadu. 
 
V průměru rozvedené manželství trvalo 14,7 roku. Nejčetnější byly rozvody po osmi letech trvání. Téměř 
šedesát procent rozvodů se týkalo manželství s nezletilými dětmi. Pětina rozvádějících se mužů a žen se 
rozváděla opakovaně, informovali statistici. 
„Rozvod pro dítě představuje jedno z nejtěžších traumat, které ovlivní prakticky celý jeho život. Zejména 
pokud je rozvod jeho rodičů doprovázen násilím, vzájemným osočováním, kupováním si jeho přízně či 
vytvářením si z něj spojence proti druhému partnerovi,“ řekla Právu socioterapeutka Zdena Prokopová z 
poradenského centra ROSA. 
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Češi a Češky se v uplynulém pololetí nejen rozváděli, ale i ženili a vdávaly. Do manželství vstoupilo 19 177 
párů, obdobně jako v předchozím roce. „První sňatek uzavřeli muži v průměrném věku 32,2 let a ženy 
29,6 let. Pokud muž či žena vstupovali do manželství podruhé, bylo jim v průměru 47,7 let a 43,8 let,“ 
uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. 
 
Narodilo se o sto dětí více než vloni 
Demografové ale měli radost z dalšího údaje ČSÚ. Obyvatel České republiky v prvním pololetí přibylo. 
Jejich počet narostl o 11 023. K poslednímu červnu na 10 564 866. Obyvatel přibylo hlavně díky 
zahraničnímu stěhování, ale mírně i tím, že narozených bylo více než zemřelých. Nejvíce dětí porodily 
ženy ve věku 31 a 30 let. 
„Živě narozených dětí bylo v prvním pololetí tohoto roku o 96 více než vloni. Celkem se jich narodilo 55 
050, z toho 48,8 % nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství meziročně opět ubylo,“ sdělila k 
předběžným údajům Českého statistického úřadu předsedkyně Iva Ritschelová. 
 
Proč roste od roku 1989 počet dětí, tehdy jich bylo zhruba deset procent narozených mimo manželství, 
má řadu sociálních, ekonomických, pracovních a společenských příčin, dodává Prokopová. 
Mezi ty závažné patří i již zmiňovaná vysoká rozvodovost. Mladé dívky i muži viděli doma odstrašující 
příklady dramatických rozvodů, včetně nekončících sporů o děti či majetek. Tak se raději „oficiálně“ 
nevážou, i když žijí dlouhodobě pohromadě. 
Navíc dnes být narozen mimo manželství nemá žádné společenské dopady, podotýkají sociologové. Česko 
se vysokými počty dětí narozených mimo manželství řadí mezi vyspělé západoevropské země. 
 
Žijeme déle  
Je to trend dnešního soužití dvojic, potvrzují experti. Takže řada dětí narozených v oficiálně nesezdaném 
soužití netrpí psychicky, materiálně ani společensky, pouze jejich rodiče nemají potřebu manifestovat 
svoje spolužití podle nich přežilými konvencemi se složitými právními dopady. 
Podle analýzy stavu obyvatel Českého statistického úřadu v prvním pololetí letošního roku zemřelo ve 
srovnání s loňskem o 3682 lidí méně. Celkový počet zemřelých tak klesl na 54 096 osob. 
Téměř 45 procent zemřelých bylo starších 80 let, zhruba 12 procent ale skonalo před dosažením 60 let 
věku. 
 
Na faktu, že počet obyvatel Česka trvale roste, tak mají největší zásluhu migranti. V prvních šesti 
měsících se jich přistěhovalo zhruba 19 700, naopak téměř 9700 lidí se odstěhovalo do ciziny. Mezi 
přistěhovalci převládali Slováci, přibylo také Ukrajinců a Rumunů, informovali statistici. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

Historická Tatra z Dakaru se po 30 letech vrátila do Kopřivnice 

Po 30 letech se vrátil do Kopřivnice jeden ze dvou prvních speciálů, které vyrobila místní automobilka 
Tatra pro slavnou Rallye Paříž - Dakar. Soutěžní kamión při závodě v roce 1986 pilotovala posádka 
Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a Josef Kalina. Po jeho skončení zůstalo auto v Africe a sloužilo coby 
výpravám doprovodný vůz bez potíží až do současnosti. 
Automobil s označením Tatra 815 6x6 VE „Ostrý-II“ však do cíle nedojel. „Nestihli jsme start do poslední 
etapy, rozvodněná řeka a špatné počasí nám vzaly šance na jakékoliv umístění,“ vracel se k smutnému 
závěru rallye s premiérovou tatrováckou účastí Kahánek, který tehdy auto pilotoval 
 
Přiznal, že od doby, co tehdy Afriku opustil, auto neviděl. „Na to, že má 30 let, vypadá solidně,“ zhodnotil 
kamión a přiznal, že ho při pohledu na speciál svrbí ruce. „Snad bych to ještě zvládl,“ pousmál se 
Kahánek. 



 

Krajanské listy 

Říjen  2016 19/32 
 

 
Až dosud vlastnil auto francouzský podnikatel Jean Philippe, majitel cestovní agentury New Gate Travel. 
Tatru využíval jako servisní vůz v západní Africe nebo jezdilo po Francii jako doprovodný vůz různých 
expedic a výprav 
 

  
 
Speciál Tatra 815 6x6 VE „Ostrý-II“ s původní posádkou 
FOTO: Pavel Karban, Právo 

Historická Tatra (vlevo) 
FOTO: Pavel Karban, Právo 

 
„Šest let sloužil v Mauretánii a sloužil i v nebezpečných zónách, kde byl hlídán i francouzskou armádou,“ 
prozradil Philippe s tím, že speciální na závodní tatře bylo to, že přední část byla lehčí, než zadní. 
 
„Bolí mě u srdce, že se s ním musím rozloučit,“ řekl francouzský podnikatel. Zároveň ho však těší, že 
automobilka chce vůz umístit do muzea. 
 
Tatrovka je i dnes plně funkční, do Kopřivnice dorazila po vlastní ose. Přivezla i část patentovaného 
systému Tatry pro vyproštění z písku, tzv. šlapadla, který automobilka úspěšně na rallye několikrát 
použila. „Nájezdové desky ukradli v Africe, zůstaly jen kovové části, protože nevěděli co s nimi,“ tlumočil 
Philippova slova technický ředitel Tatry Trucks Radomír Smolka. 
 

  
 
Dosavadní majitel automobilu Jean Philippe (vlevo) s technickým 
ředitelem Tatry Trucks Radomírem Smolkou 
FOTO: Pavel Karban, Právo 

Část patentovaného systému Tatry pro vyproštění z písku, tzv. šlapadla 
FOTO: Pavel Karban, Právo 

 
Právě on auto pro automobilku „objevil“. A to při práci na knížce Tatra v hlavní roli věnovaná 30 letům 
automobilky na Dakaru. 
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„Na jedné z fotek na internetu mě zaujal tvar ochranného rámu na kabině, protože pozdější verze měly 
jiný tvar. Zjistil jsem, komu to auto patří, zkontaktoval se s panem Philippem a dohodli se podmínky 
výměny nebo prodeje. Jean ale nechtěl přijít o auto, takže jsme mu nabídli novou tatru,“ popsal Smolka. 
 
Tatra Trucks vozidlo zrekonstruuje 
Ekonomický ředitel Tatry Trucks Radek Strouhal uvedl, že firma vozidlo zrekonstruuje do původní 
podoby z roku 1986. „Spravíme ho, zrepasujeme a příští rok bychom ho chtěli využít při oslavách 120 let 
Tatry,“ objasnil plány automobilky. 
 
Pak by měl soutěžní kamión skončit v novém muzeu, které Tatra plánuje během dvou až tří let postavit v 
jedné z nejstarších a v současnosti nevyužívaných hal na okraji svého areálu. 
 
Za dakarský speciál získal francouzský podnikatel dva roky starý automobil Tatra Phoenix 8x8 Euro 6. 
Zatímco Philippe si vyzkoušel novou tatrovku, posádka Kahánek, Gumulec a Kalina si po 30 letech opět 
sedla do kokpitu závodního speciálu a vyzkoušela, jak auto jezdí dnes. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

V Hranicích je nejhlubší zatopená jeskyně světa, prokázali speleologové 

 
Úterní akce na Hranické propasti na Přerovsku zaměřená na hloubkový průzkum byla na počátku 
úchvatného zjištění, že je tato propast ve skutečnosti nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Hranická propast 
je hluboká přinejmenším 404 metrů - a to ještě toto číslo možná nemusí být konečné. O objevu 
informovali potápěči a magazín National Geographic. 
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Akci pořádali členové České speleologické společnosti ZO 7-02 Hranický kras ve spolupráci s pracovníky 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – pracoviště Olomouc, s příslušníky odboru 
speciálních potápěčských činností a výcviku PČR a týmem Bartolomieje Gryndy z firmy Gral Marine. 
 

 

 
Při vlastní akci polský potápěč 
Krzysztof Starnawski provedl 
natažení vodící – orientační šňůry do 
hloubky zhruba 200 metrů. Robot 
pokračoval dále podle „měřících“ 
šňůr umístěných Starnawskim při 
předchozích akcích do hloubky 370 
metrů, kde operátor robota opustil 
vodící šňůru a pokračoval „pocitově“ 
do hloubky podél stěny. V maximální 
dosažené hloubce 404 metrů musel 
být průzkum ukončen z důvodu 
dosažení konce vodícího kabelu 
robota, informoval tým. 

 
Postupným posunováním hranic zdejší speleologové věřili, že světového rekordu jednou dosáhnou. 
Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s naměřenou hloubkou 392 metrů. 
 
Výzkum nekončí 
„Když se podařilo před dvěma lety zmapovat další hloubku, věřil jsem, že to půjde a světový rekord 
pokoříme. Je to v této chvíli už o technice. Fyzicky se dá sice potopit hlouběji, prokázala to laboratorní 
měření. Ale potápění v jeskyni je něco jiného. Je rozdíl, když máte nad sebou volnou vodu nebo strop,“ 
doplnil Lukáš. 
 
Podle odborníků výzkum propasti nekončí, prozkoumávat ji hodlají dále. „Máme v plánu vyrobit 
podobné zařízení v české režii,“ dodal speleolog. 
 
Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v katastru 
města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských 
aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. Průzkumné ponory jsou zde 
evidovány soustavněji zhruba od roku 1961. 
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Zdroj: Novinky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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Příběhy českých značek: Kofola 

Kofola už není retro. Poráží i americkou colu 
 

    
 
Během své pětapadesátileté existence toho Kofola zažila hodně. Užívala si výsadního postavení za 
minulého režimu, přežila svou poprivatizační klinickou smrt, svezla se na retro vlně a pohltila vícero 
středoevropských značek. Tento týden rodinná firma vstoupila na pražskou burzu. 
 
Ve středu večer si finanční ředitel Kofoly Daniel Buryš spolu s šéfem pražské burzy Petrem Koblicem 
zacinkal na zvonec, čímž ukončil první den obchodování nápojářské firmy na české burze. 
Trochu paradoxní je, že na burze - symbolu kapitalistické ekonomiky - se tak čerstvě obchoduje firma, 
jejíž kořeny odkazují k ryzímu centrálnímu plánování. Receptura kolového nápoje totiž vznikla na konci 
padesátých let minulého století jako výsledek státního zadání na využití přebytečného kofeinu vzniklého 
pražením kávy. 
 
Úkol pro Výzkumný ústav léčivých rostlin 
Tým Výzkumného ústavu léčivých rostlin v Praze pod vedením docenta Zdeňka Blažka ke kofeinu přidal 
čtrnáctero bylin a ovocné látky. V opavském farmaceutickém národním podniku Galena se podle tohoto 
receptu začal míchat sladkokyselý sirup Kofo, který se v roce 1960 stal základem nealkoholického 
kolového nápoje Kofola. 
 
Ten se stal záhy velmi oblíbeným. V sedmdesátých letech měl velkou výhodu i v tom, že v Československu 
byly ikonické západní nápoje v čele s Coca Colou hůře dostupné. K sehnání sice byly (Coca Cola se od 
roku 1968 v Morřicích u Brna i licenčně vyráběla), ale stály v té době násobně více než Kofola i než 
ostatní československá nealka. Kofola se proto stala synonymem pro tmavou limonádu. 
 
Svědčil o tom i objem produkce - během vrcholných let se vyrobilo na 180 milionů litrů Kofoly ročně. 
Sladké časy sladkého nápoje však s pádem železné opony skončily. Na trh se dostaly dříve nedostupné 
americké limonády a tápající podnik v období ranného kapitalismu několikrát měnil majitele. Celá 
devadesátá léta tak hibernoval. 
 
Krachy, soudy, image levného pití 
Až na přelomu století Kofola našla zájemce, který se z dnešního pohledu zdá jako osudový - od firmy 
IVAX (dříve Galena Opava) ji koupila krnovská společnost Santa nápoje vedená rodinou řeckých 
imigrantů Samarasových. Klíčovými lidmi tehdy byli hlavně (letos zesnulý) otec klanu Kostas Samaras a 
jeho syn a současný generální ředitel Jannis. 
 
Nějak zvlášť žádanou nevěstou ale tehdy Kofola nebyla. „Sami jsme si zpočátku nebyli jistí, že ji chceme,“ 
vzpomíná dnešní šéf Samaras. Podle něj kupovaná značka neměla obrat ani sto milionů korun a de facto 
krachovala. 
Negativ ale bylo ještě víc. „Nesla si sebou stigma něčeho nekvalitního a levného. Zejména na Slovensku se 
vedlo několik soudních sporů a byla tu i snaha prohlásit Kofolu za název kategorie, nikoli značku,“ 
vypočítává Jannis Samaras. 
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Nakonec finální rozhodování nijak dlouhé nebylo a Santa se v roce 2002 stala majitelem původní 
receptury i ochranné známky. Krnovská firma se v návaznosti na akvizici přejmenovala na Kofola a.s. 
 
Dříve retro na plovárně... 
Při oživování nápoje vsadili Samarasovi hlavně na marketing, přesněji na retro vlnu. A byla to sázka 
úspěšná - ať už šlo o tradiční logo nebo reklamu navozující pozitivní vzpomínkovou atmosféru plovárny. 
Kofolu se tak povedlo vrátit do povědomí spotřebitelů, do obchodů a hlavně do výčepů restaurací. 
I u rychloobrátkového zboží ale platí, že jenom z historie žít nelze.  
Když Jannis Samaras dnes říká, že Kofola už dávno není retro, má k tomu rozumný důvod: Kofolí 
socialistické vzpomínání působilo na generaci narozenou mezi lety 1965 až 1980. Cílová skupina kolových 
nápojů je ale mezi 15 a 30 lety, kterou pamětníci původní Kofoly už nyní přerostli. 
 

 
  

 

 
... dnes Fofola na YouTube 
Proto musela Kofola vsadit na pestřejší mix cílený na mladší. Přišly netradiční příchutě, zlidověl slogan 
„Když ji miluješ, není co řešit“ a zdomácněla i vánoční reklama s divokým prasátkem, které se stalo 
jakýmsi maskotem 
 
Letos se ale pozice prasátka otřásala. Objevil se totiž vyzyvatel v podobě šišlajícího drobného psa, který 
ještě víc podtrhl cílení na mladé. „Kdybychom nasadili Fofolu před deseti lety, tak reklamu všichni 
odsoudí. Teď nám to vyčítalo asi dvacet procent zákazníků, zbytek ohlasů byl pozitivní,“ říká Samaras. 
Zdůvodňuje to i tím, že kampaň většinově probíhala v on-line světě, který je doménou mladší generace. 
Právě tato kampaň a s ní nadprůměrně teplé léto se postaraly o to, že prodeje a zisky Kofoly letos zatím 
vyrostly k novým rekordům. Na různých dílčích trzích - například na Slovensku v restauracích - Kofola 
dnes poráží i globálního giganta Coca Colu. Jinde se v čele střídají podle toho, kdo zrovna jak investuje 
do marketingu. Za prvních devět měsíců firma utržila 5,6 miliardy korun a po zdanění vydělala 457 
milionů korun. 
 
Zopakuje se resuscitace značky v Jugoslávii? 
Je ale důležité dodat, že na tržbách stejnojmenné skupiny se dnes hnědý kolový nápoj podílí už jen 
přibližně ze čtvrtiny. Může za to množství akvizic nebo nových značek, které do portfolia v průběhu let 
přibyly. Ať už jde o minerálky Rajec, polské limonády Hoop a Paola, slovenskou Vineu, energy drink 
Semtex nebo čerstvé šťávy Ugo, které zatím asi nejvíc vybočují z portfolia. 
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Mezi letošní akvizice patří (zatím formálně nedokončený) nákup podílu ve slovenské skupině Water 
Holding a hlavně slovinská Radenska, o které analytici tvrdí, že má na dvacetimilionovém trhu bývalé 
Jugoslávie podobný potenciál, jaký se otevíral před Kofolou v Česku a Slovensku na přelomu milénia. 
Dohromady má tak dnes skupina, která letos formálně přesunula své sídlo z Varšavy do Ostravy, sedm 
výrobních závodů. Působí v Polsku, České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a v Rusku. Zaměstnává 
na 1900 lidí, z toho zhruba 700 v Česku. 
Stejně tak platí, že Kofolu dnes zdaleka nevlastní jen rodina Samarasů. Jejich KSM Investment ale stále 
drží majoritní podíl - 50,8 procent. Polskému investoru CED Group po částečném odprodeji zůstává 37,3 
procenta, po 2,6 procentech mají manažeři a spoluzakladatelé René Musila a Tomáš Jendřejek a zbylých 
6,7 procent se veřejně obchoduje na pražské burze. 
 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 

 

Retro koutek 

 

 

Hračky na klíček 
 
Plechové hračky na klíček. Fenomen 60. – 70. 
let. Dnešní děti, zvyklé na akční hračky, akční 
hrdiny, by se nad našimi hračkami na klíček 
usmívaly… 
Žádné dálkové ovládání, žádné baterie, jen 
klíčkem natáhnout a nepřetáhnout a motorka 
se rozjela a kačeny se rozběhly. 
 
Také jste podobné hračky měli? 

 

 

 
Magnetky… 
 
Máme tu další dětskou hru z našich školních 
let… barevné magnetky. 
 
S těmi se ale dalo dělat věcí – vytvářet obrazce, 
skládat početní příklady, jak si kdo dokázal 
zafantazírovat. 
 
I vy jste si s magnetky hráli? 
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Faciometr 
Dnešním mladým faciometr už nic neřekne, 
ale my, co jsme se museli ve školách 2x do 
roka měřit od kořene nosu k bradě, my 
víme… Prostě bylo nutné vědět, jakou 
velikost plynové masky máme a k tomu 
právě sloužil onen faciometr. 
Byla to vlastně ta nejlegračnější část v 
příběhu „my školáci a plynová maska“ – to 
úmyslné „ksichtění“ u měření… 
Také jste se vzájemně měřili? � 

 

 

 
 
Žebradlo… 
 
Brašna na plynovou masku, jinak se jí také 
říkalo žebradlo. Na vojně nic moc ji neustále 
tahat s sebou, ale jako na čundr? Dobrá… 
 
Základní věci se do ní vešly, jako lahváč, 
sváča atd… � 
 
Také jste si ji obstarali domů? 
 

 

 

 
Retro kohoutek… 
 
Krásný obrázek kohoutku, který kdysi býval 
nejen v koupelnách nebo u dřezu, ale i na 
zahradách, prostě venku, kde se muselo 
zalévat a kropit. 
 
Kovový, určitě se s ním setkáte i dnes, ale 
tento snímek, to je hezká nostalgie… 
 
Souhlasíte? 

  
  

Zdroj: starypaky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ZDRAVÍ 

České lázeňství - Třeboň 

 

  

 

 
Starobylé město Třeboň leží v typické malebné jihočeské krajině. Díky velkému bohatství vodních zdrojů 
je často azýváno „městem rybníků“ a „krajem zrcadel“. Třeboň a její okolí tvoří přírodní biosférickou 
rezervaci, která je pod áštitou UNESCO. Historické jádro města, renesanční zámek, pivovar Regent, 
rozlehlé parky a slavný rybník Svět – to vše dohromady tvoří neopakovatelnou atmosféru. Třeboň je 
známá svojí dlouhotrvající tradicí chovu ryb, a proto si můžete v místních restauracích pochutnat na 
rybích delikatesách z vynikajících třeboňských kaprů. 
 
Přírodní léčivé zdroje – Slatina 
 
Léčebné indikace 
Dospělí: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické. 
 
Volný čas 
Bazénový komplex s vodními atrakcemi, bowling, squash, tenisová hala a kurty, fitness, turistika, 
cykloturistika, rybolov, zámek Třeboň, Schwarzenberská hrobka, kostel sv. Jiljí, pivovar Regent, 
celoroční nabídka kulturních programů. 
 
Výlety do okolí 
Český Krumlov: Nejpamátnější historické město v jižních Čechách, středověké centrum města je zapsáno 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Zvláštní pýchou města je 300 zdařile dochovaných barokních, 
gotických a renesančních budov, perlou je unikátní barokní divadlo v zámeckém parku s otáčivým 
hledištěm. Ve městě je rovněž Mezinárodní umělecké centrum Egona Schieleho. 
Jindřichův Hradec: Historické centrum s renesančním zámeckým komplexem, místo konání mnoha 
koncertů klasické hudby. V místním muzeu je možné seznámit se s největší českou mechanickou 
maketou zobrazující scénu narození Krista. 
Hluboká nad Vltavou: Novogotický zámek ve stylu hradu Windsor s cennými uměleckými a historickými 
sbírkami. 
České Budějovice: Jihočeská metropole založená Přemyslem Otakarem II. jako královské město. 
 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 
  Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ČEŠTINA 
 
Dnes zase trocha teorie pro pokročilé. 
 
Interpunkce 
 
Kolik asi žijících Čechů (počítám v to i ty z Moraváků, kteří nevědí, že jsou Češi) ovládá bezpečně 
interpunkci? Bude to směšně malá skupinka, ale nedivme se tomu, nebo_ – jak již bylo řečeno – při 
maturitní zkoušce z českého jazyka je stále ještě 
nejdůležitější, aby adept uměl odříkat názvy divadelních her Josefa Kajetána. Takto jazykově vybavení 
jedinci se pak houfně přihlásí na takzvané novinářské fakulty, kde se z nich mávnutím kouzelného 
proutku stanou takzvaní novináři, a s příslušným 
diplomem v kapse se rozběhnou po redakcích, odkud mohou šířit negramotnost co nejúčinněji. 
 
Tečku nepíšeme nikdy za nadpisem. Popisky a legendy k obrázkům se neukončují tečkou ani tehdy, 
skládají-li se z více vět. 
 
Příklad popisky: Budova ministerstva obrany. V popředí socha Vlasty Parkanové 
Příklad legendy: 1 – palice; 2 – tzv. hlava; 3 – směr úderu 
 
Je-li věta zakončena třemi tečkami, mají to být vždy nejméně – a zároveň i  
nanejvýš – právě tři tečky. Je-li celá věta v závorkách, je tečka uvnitř, a naopak: 
 
Je to tak. (A nejinak.) 
Je to tak (a nejinak). 
 
Pokud členíme vícestupňově text, píšeme za velkými písmeny (verzálkami) tečky, ale za malými 
(minuskulemi) závorky: 
 
A. Úvod  a) Spisovatelem snadno a rychle 
B. Centrální blábol  b) Spisovatelem raději pomalu 
C. Závěr  c) Spisovatelem nejlépe vůbec ne 
 
Rozsáhlejší text zpřehledníme desetinným tříděním, v němž se za poslední číslicí tečka nepíše: 
 
3.2 Zrno a plevy 
3.2.1 Zrno 
 
Zvýrazňujeme-li nadpis, tedy jen nadpis, nikoli číselné značení kapitoly: 
 
4.2.7 Význam vodní dopravy na Sahaře 
 
Za dvojtečkou píšeme malé písmeno, následuje-li jedna věta (souvětí). Začíná-li po dvojtečce delší text 
nebo přímá řeč, píšeme po ní písmeno velké. 
 
Středník se píše mezi dvě věty (nebo dvě souvětí), které (která) nechceme ze stylistických či věcných 
důvodů striktně oddělit; středníkem můžeme demonstrovat užší souvislost částí takto spojených. Užívá 
se též při výčtu: 
 
„Za chyby v novinách odpovídá: a) korektor redaktorovi; b) redaktor šéfredaktorovi; c) šéfredaktor mně; 
d) já sobě.“ 
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Do uvozovek dáváme: 
 
1. Citáty: 
„Ach, lidi zlatý, jak mě jen lidi děsně serou.“ (Bohumil Hrabal) 
 
2. Slova a spojení, která chceme z nějakých důvodů odlišit: 
Variabilní konfesí se „proslavil“ poslanec Bursík. 
 
3. Přímou řeč: 
„Umíš mluvit?“ 
„Umím,“ řekl televizní moderátor. 
Nevěřil jsem: „Tak řekni ř!“ 
„Dostal jsi mě,“ pravil, „ale uznej, že ve srovnání s Karlem Čáslavským jsem Démosthenes!“ 
„To jo…“ 
 
Všimni si: koncová uvozovka je vždy až za interpunkčním znaménkem. Chceme-li uvnitř přímé řeči dát 
další výrazy do uvozovek, musíme zvolit uvozovky graficky odlišné: 
 
Soused pravil: „Variabilní konfesí se ‘proslavilo’ i mnoho jiných posranců.“ 
 
Někdy bývá přímá řeč uvozena pomlčkou, která je však jen na začátku (a za ní je mezera): 
– Dost bylo bursíků i uvozovek, říkám rozhodně. 
 
Odsuvník vytvoříme na počítači vyťukáním čísla 0146 při stisknuté klávese ALT: 
 
V závěru filmu d’ Artagnan spad’ ze stromu. 
 
Okolo spojovníku se (na rozdíl od pomlčky) nikdy nedělají mezery a vyjde-li spojovník na konec řádku, 
může tam zůstat, ale musí se opakovaně napsat na začátek řádku následujícího. Spojovník se používá: 
 
při připojení spojky „-li“:  můžeš-li; není-li 
u spojení dvou jmen:  Rakousko-Uhersko; Hájková-Duxová;  
  Frýdek-Místek 
ve slučovacím spojení:  propan-butan; snack-bar 
pro upřesnění místa:  Praha-Vysočany; Plzeň-jih 
v adjektivních složeninách:  modro-bílý (prapor); anglicko-český (slovník) 
při rozdělování slov (v tomto případě se mu říká „rozdělovník“, ale graficky jsou obě znaménka totožná). 
 
Pomlčka nemá být na začátku ani na konci řádku. S tím se musí pisatel poprat a text „srazit“ nebo 
„rozpálit“, aby mu pomlčka vyšla do řádku, nebo větu přeformulovat. 
Můžeme-li dosadit místo pomlčky jakékoli slovo („až“; „do“; „versus“…), nejsou okolo ní mezery: 
 
přijeď  za 7–9 dní        znamená: přijeď za 7 až 9 dní 
rychlík Praha–Brno                     rychlík z Prahy do Brna 
utkání Sparta–Slavia                   utkání Sparta versus Slavia 
otevřeno 8–12 h                          otevřeno od osmi do dvanácti hodin 
chybně: otevřeno od 8–12 h        otevřeme někdy mezi osmou a dvanáctou, ale kdy 
                                                     zavřeme, je ve hvězdách! 
 
V ostatních případech okolo pomlčky mezery jsou. 
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V knihách (o novinách a časopisech nemluvě) často vidíme místo pomlček spojovníky, protože spisovatel 
či redaktor nemá o rozdílu mezi nimi tušení, a pokud náhodou ano, neví, jak pomlčku napsat, neboť na 
klávesnici počítače ji nenajde. Ve 
srovnání se spojovníkem je pomlčka delší a tenčí a v editoru MS WORD se vyrábí například vyťukáním 
čísla 0150 při stisknuté klávese ALT. Pomlčky různé délky najdeme po rozbalení menu „Vložit“ kliknutím 
na volbu „Symbol“. (Délky pomlček 
odpovídají šířce verzálek M či N příslušného řezu písma; v typografické hantýrce se jim říká M-pomlčka a 
N-pomlčka.) 
 
Čárka je znaménko malé, nenápadné, ale kolik košil už ve školách dokázalo propotit! Občané 
neovládající trojčlenku se zpravidla nikdy nenaučí používat ani čárku, neboť jejich duševní impotenciál 
jim neumožní osvojení neoblíbeného větného rozboru. Tito lidé se v psaní obvykle omezují na dopis 
babičce, kde na interpunkci zase tolik nezáleží; hlavní je, aby babička pochopila, že jsou všichni zdrávi a 
že Venoušek nám nakonec přece jen nepropadl. Horší je, získá-li takový jedinec dojem, že psaní je jeho 
posláním, což se stává kupodivu často, a stejně často pak vychází najevo, že neznalost pravopisu se 
snoubí s absencí myšlenek. A stejně často si čtenářská obec myslí, že by se dotyčný publicista (mám pro 
něj dlouhou řadu pěkných jmen, jež by se sem určitě nevešla) lépe uplatnil jako prodavač jogurtů. Jediný, 
kdo to neví, bývá postižený jedinec. 
Kromě správné identifikace vět vedlejších, vložených atd. by se měl každý naučit bezpečně rozlišovat tzv. 
přívlastek volný, který podstatné jméno jen dokresluje, doplňuje (a odděluje se čárkou), od přívlastku 
těsného, který nemůže být beze změny smyslu věty vypuštěn (a čárkou se neodděluje): 
 
„Ženy, oděné minisukněmi, naházeli muslimové do řeky“ (tj. všem bylo vidět až bůhvíkam a osudu 
neunikla žádná). 
„Ženy oděné minisukněmi naházeli muslimové do řeky“ (tj. jen některé měly odvahu a ostatní zůstaly 
suché). 
 
Popleteš-li čárky, budeš se se svým čtenářem lišit v názoru, kolik žen se vlastně koupalo a o co přišli ti, 
kteří to neviděli. 
 

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

Recepty  

Bramboráky 
 

 

10 ml mléko 
mletý černý pepř 
150 ml olej 
1 kg brambor 
120 g hladká mouka 
2 - 3 stroužků česneku 
2 vejce 
majoránka 
sůl 
Syrové brambory oškrábeme, omyjeme a 
nastrouháme. Vodu částečně slijeme. 
Strouhané brambory ochutíme solí a pepřem. 
Přidáme vejce, majoránku, podle potřeby mouku a 
mléko, aby těsto nebylo tuhé. 

 
Do tuku rozpáleného na pánvi klademe lžíci připravené bramborové směsi, kterou rozetřeme na placky a 
osmažíme po obou stranách dozlatova. 
Zlatavé bramboráky podáváme teplé nebo studené. Záleží, jak je máme rádi. 
 
Šunkofleky 
 

 

300 g uzeného masa 
4 kapky oleje 
100 ml mléka 
400 g těstovin -  fleky 
5  vajec 
Těstoviny uvaříme ve slané vodě s několika 
kapkami oleje. Slijeme, krátce propláchneme 
studenou vodou a necháme okapat. Vařené uzené 
maso nebo šunku nakrájíme asi na centimetrové 
kostičky. Troubu předehřejeme na 220 °C. 
Do zapékací mísy dáme okapané těstoviny, 
promícháme s kostkami masa, napěchujeme a 
dáme na 15 minut do trouby. 
Mezitím rozšleháme vejce v mléce, dostatečně 
osolíme a opepříme. Vaječnou směsí zalijeme 
částečně zapečené šunkofleky. Teplotu zmírníme 
na 180 °C a šunkofleky dopečeme. 
Upečené šunkofleky chutnají výborně s kyselými 
okurkami. Můžeme je doplnit i čerstvým salátem. 
Podle chuti můžeme přidat do fleků i kukuřici 
nebo jinou zeleninu. 
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Zdroj: www.recepty.cz 

Humor 

 
Přijde policajt na služebnu a říká kolegům:   
„Pánové, tak jsem zjistil, že jsem génius!“   
„Jaks na to přišel?“ „No koupil jsem si lego, složil jsem ho za rok, a na krabici píšou – do tří let…“  
----------------------- 
V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich 
povídá:  
"Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata." 
"Cože? Všichni čtyři?" 
-------------------------- 
 
Při přednášce o škodlivosti alkoholu se přihlásil muž do diskuze:  
"To je pořád řečí kvůli alkoholu! A přitom většina epidemií je z vody!" 
 
 

Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                                                                     
Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

 

 

 


