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Vážení a milí krajané,

přinášíme Vám poslední vydání Krajanských listů v tomto roce, které je zároveň dvojčíslím za prosinec 
a leden. Dočete se poslední novinky z velvyslancectví, dále novinky z oblasti české ekonomiky 
z předvánočního období, v českých osobnostech nepřehněte medailonek o kardinálu Beranovi. Nechybí 
tradiční rubriky hrady a zámky, hudební okénko, zdraví, čeština a zábava. V rubrice napsali jste nám 
najdete pokračování článku z r. 1969 o výletu na Mauricius. Druhá část Krajanských listů je věnována 
Českým Vánocům a může být pro Vás užitečnou pomůckou na jejich přípravu. 

Přejeme Vám radostné a pokojné vánoční svátky a šťastný Nový rok!

                                                                                                                                                                       Vaše redakce
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Český jazz v podání Najponk Tria v Boksburgu
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Najponk Trio z ČR vystoupilo v rámci jazzového večera v hotelu Birchwool dne 26. listopadu 2016. Toto 
hudební vystoupení uspořádala společnost Music Craft Art ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 
v Pretorii. 

Jazzový večer byl zahájen vystoupením jihoafrické jazzové skupiny Mzansi Jazz Band, následoval 
progresivní jazz pod vedením saxofonisty Sydney Ace Mnisiho. Vrcholem večera bylo vystoupení 
Najponk Tria – klavír Najponk, kontrabas Petr Dvorský a bicí Marek Urbánek. 

Jazzový mistr Najponk předvedl klasický jazz ve swingujícím rytmu či blues. Jeho kolegové, Petr 
Dvorský na kontrabas a Marek Urbánek na bicí, svými mezihrami zdařile odpovídali na melodie 
Najponka.

Najponk je v jihoafrickém jazzovém světě oblíbený, proto i jeho vystoupení provázela vřelá atmosféra 
publika. Tímto koncertem navázal na své loňské úspěšné vystoupení v Johannesburgu v Carnival City.

Sv. Mikuláš naděloval dětem v Kapském Městě

Centrum Lípa je malé sdružení česko-slovenských maminek a 
tatínků s dětmi, které se schází jednou za měsíc ve 
Visegrádském domě v Claremontu v Kapském Městě. 

Toto sdružení uspořádalo pro děti Mikulášskou besídku ve 
Visegradském domě dne 4. prosince 2016. Děti si tuto tradici 
pamatovaly z minulého roku, tudíž nebyly téměř žádné 
slzičky. 

Setkání začalo hudebním představením koled v podání jedné z maminek, která zahrála tradiční koledy na 
akordeón a na tyrolské zvonečky, což se dětem moc líbilo.

Následně přišel sv. Mikuláš s andělem a čertem na zahradu Visegradského domu.
Děti musely sv. Mikuláši buď zazpívat písničku, nebo recitovat básničku. Za odměnu každý dostal balíček 
sladkostí. Celá akce proběhla v hezké atmosféře. Rodiče přinesli domácí cukroví a koláče.

Sv. Mikuláš rovněž nadělil dětské knihy, které věnovalo Velvyslanectví ČR v Pretorii Centru Lípa. Tyto 
knihy budou sloužit k prohlubování znalosti českého jazyka u dětí, které se scházejí ve Visegradském 
domě. 
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Konzulární dny v Kapském městě – leden 2017

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 19.-20. ledna 2017. 

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 20. ledna 2017 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.

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.
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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

VÝBĚR ZE ZPRÁV

Průměrná mzda roste, nejspíš nejrychleji za devět let. Ani 27 tisíc není konečná

Výdělky Čechů jdou v dobrých časech ekonomiky nahoru a proti loňskému podzimu se zvedly tak, že -
spočítány na celou zemi - překročila průměrná mzda hranici 27 tisíc korun.
Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek nad čísly statistického úřadu uvedl, že podle dosavadních 
výsledků by mohl být reálný růst mezd letos nejvyšší od roku 2007.

Co to může přinést?
Analytici očekávají, že 27 200 korun je částka, která jistě podpoří chuť nakupovat a s tím patrně i 
motivaci obchodníků, aby zvýšili ceny. Zároveň varují, že nynější růst cen (meziročně to bylo o 4,5 
procenta), neodpovídá produktivitě práce, a řečeno jejich slovy není „dlouhodobě udržitelný".
Statistici pak upozorňují na to, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu 27 200 korun 
nedosáhnou. Medián mezd, tedy prostřední hodnota, která přesněji vystihuje, kolik lidé reálně berou, 
činila ve třetím čtvrtletí 23 527 korun a v meziročním srovnání byla vyšší o 5,1 procenta.

Praha vs. Karlovy Vary
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Nejvyšší průměrná mzda je v hlavním městě Praha a činí 34 512 korun. Naopak nejnižší mzda je v kraji 
Karlovarském a představuje pouze 23 400 korun. Důvody rozdílů ve mzdách Seznamu popsal Jan Bureš, 
ekonom Era Poštovní spořitelny.
„Některé kraje mají výrazně vyšší míru nezaměstnanosti, trh práce stále není zdaleka tak přehřátý. 
Současně tam častokrát nesídlí tak atraktivní zaměstnavatelé a jejich konkurence není tak vysoká. Ve 
velkých centrech, typicky Praha, západní Čechy, vidíme naopak koncentraci poměrně atraktivních 
zaměstnavatelů třeba v sektoru služeb, kteří nabízejí nadstandardní odměny. To je samozřejmě za částí 
těch rozdílů také vidět," řekl Jan Bureš.
Situaci v České republice hodnotí pozitivně. „Když se v tuto chvíli podíváme na mzdovou mapu, z 
hlediska změny mezd je třeba říct, že situace se zlepšuje prakticky napříč všemi regiony a v tuto chvíli z 
pohledu zaměstnanců je situace příznivá skoro na všech místech České republiky."

Ekonomika podle něj dále poroste, ale bude možná o něco pomaleji klesat počet nezaměstnaných.
Odhaduje, že mzdy zaměstnanců i nadále budou růst. „V řadě regionů probíhá přetahovaná především o 
zaměstnance s nižší kvalifikací, a to si myslím, že dává do budoucna zaměstnancům naději, že mzdy dále 
porostou. Z pohledu zaměstnanců je to příznivé a řada firem si to může dovolit. Věřím tomu, že mzdová 
dynamika bude dál zrychlovat, ekonomika v příštím roce poroste a počítám s tempem růstu mezd lehce 
nad 5 procent," dodává Bureš.

Zdroj: Seznam.cz

Prodejci aut zažili rekordní listopad, třetinu prodejů tvoří škodovky

Prodej nových osobních aut se za 11 měsíců roku zvýšil o téměř 13 procent na 237 780 vozů. Listopadový 
odbyt 23 161 aut byl dosud nejlepší výsledek za tento měsíc. V pondělí to oznámil Svaz dovozců 
automobilů.
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První je tradičně značka Škoda se 75 619 
registrovanými osobními automobily a 
podílem 31,8 procenta, následují značky 
Volkswagen s 24 594 vozy a Hyundai s 19 241 
prodanými automobily. Na dalších místech 
skončily Ford, Dacia a Renault.
Z hlediska paliva vede benzin s 54,5 procenta, 
na druhém místě je diesel s 42,6 procenta a 
CNG s jednoprocentním podílem. 
Podíl prodaných firemních automobilů činil 
74,9 procenta, privátních bylo 25,1 procenta.
Nejprodávanějšími modely jsou Škoda Octavia 
(26 431), Fabia (19 911) a Rapid (10 524). 
Následuje Škoda Superb, Hyundai i30 a VW 
Golf.

Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o pět procent na 10 164 vozů, 
prodej nákladních aut se zvýšil o sedm procent na 9 252 vozidel a registrace autobusů naopak poklesly o 
pětinu na 923 vozidel. Prodej motocyklů stagnoval na 16 469 strojů.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/

Růst maloobchodních tržeb nadále zpomaluje, daří se e-schopům

Tržby v maloobchodě se v říjnu meziročně zvýšily o 3,1 procenta, což znamená, že i nadále zpomalují. V 
září totiž rostly meziročně o 4,7 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). V internetovém 
zásilkovém obchodě ale tržby meziročně vzrostly o 23,4 procenta.

Meziměsíčně však maloobchodní tržby 
dokonce o 0,3 procenta klesly.

Tržby z prodeje pohonných hmot stouply 
meziročně o 4,4 procenta, u 
nepotravinářského zboží o 4,1 procenta. 
Naopak u potravin o 1,6 procenta klesly, 
uvedli statistici.

V říjnu 2016 bylo o jeden pracovní den 
méně než v říjnu 2015. Neočištěné 
maloobchodní tržby se tak meziročně zvýšily 
o dvě procenta.

Auta výrazně zpomalují
Tržby z prodejů aut, které statistici počítají zvlášť, stouply v říjnu meziročně o 3,1 procenta. To je oproti 
předcházejícím měsícům pokles, když například v září tržby v tomto odvětví meziročně stouply o 3,5 
procenta.
„Největší zklamání přinesl vývoj reálných tržeb za prodeje a opravy motorových vozidel. Podle našeho 
názoru se však jedná spíše o výkyv než o nový dlouhodobý trend,“ sdělila Novinkám ekonomka Komerční 
banky Jana Steckerová.
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Roste kupní síla
Růstu tržeb pomáhají rostoucí mzdy. Průměrná 
mzda ve třetím čtvrtletí stoupla na 27 220 korun, 
medián mezd činil 23 527 korun.

„Díky nižším cenám domácnosti více utrácely za 
pohonné hmoty. Rostoucí kupní síla umožňuje 
spotřebitelům vydávat peníze i za zboží, které 
nutně nepotřebují, což se projevuje v nárůstu 
prodejů nepotravinářského zboží,“ uvedla 
Steckerová.

„Pokračující ekonomické oživení potvrzují rostoucí tržby za zbytné zboží, jako jsou sportovní potřeby, či 
za kulturu, které domácnosti v horších časech naopak omezují. Supermarkety a hypermarkety naopak 
pocítily novou regulaci, která je donutila 28. října zavřít,“ domnívá se Pavel Kulhavý z PwC Audit.

Zdroj: Novinky.cz

Přes sto tisíc Čechů, kteří jsou v exekuci, si půjčí na Vánoce

Na Vánoce si letos půjčí 17 procent Čechů v produktivním věku, tedy celkem 1,2 miliónu lidí. Z nich však 
316 000 (27 procent) čelí nebo v minulosti čelilo exekučnímu řízení, tedy téměř o pětinu lidí více než 
loni, což je podle odborníků alarmující údaj. A dokonce 119 000 lidí (12,5 procenta), kteří si chtějí půjčit 
na letošní Vánoce, je v exekuci nyní. Vyplývá to z průzkumu Exekutorské komory ČR.

„Proti loňskému roku se mírně snížil počet těch, kteří si chtějí půjčit na vánoční výdaje. O něco častěji než 
jiné skupiny občanů si půjčku plánují vzít lidé dočasně bez příjmů (v domácnosti, na rodičovské dovolené 
apod.) nebo lidé s čistým příjmem do 15 000 Kč,” komentovala výsledky průzkumu prezidentka 
Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková. Ve většině případů si lidé chtějí půjčit částky do 10 000 korun. 
Téměř polovina jich se obrátí na banky, čtvrtina na nebankovní společnosti a další čtvrtina na rodiny či 
přátele.

„Šokuje nás, že si půjčku chtějí brát i lidé, kteří nyní čelí exekuci, často i mnohočetné. Místo toho, aby 
nejdříve splatili své současné dluhy, si berou další na často zbytné věci. Tím své trable ovšem ještě 
prohloubí,” uvedl viceprezident komory Vladimír Plášil. Alarmující je také fakt, že téměř každý sedmý ve 
věku 18 až 26 let má již zkušenost s exekucí.
Půjčují si na zbytečnosti 
Půjčovat si peníze na vánoční dárky je ošemetné a podle Fučíkové by si to měl člověk velmi dobře 
rozmyslet. A to nejen jestli by byl takovou půjčku schopen splácet, ale rovněž zda je opravdu nutná. 
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„Nejen že si Češi často půjčují na nepotřebné věci nebo dovolené, často mají navíc tendenci odvozovat 
kvalitu dárku z jeho ceny,” upozornila. Ještě horší je však podle ní varianta, když si lidé berou půjčku, aby 
splatili jiný stávající závazek. Dostanou se tak do začarovaného kruhu, ze kterého se jen velmi těžko 
dostává ven. Nakonec mohou skončit i v několika exekučních řízeních naráz.
Lidé se mnohdy k půjčce uchylují také jakožto ke zdánlivě jednoduchému řešení krizových výdajů. 
Mnohem lepší variantou by přitom bylo vytvořit si tzv. finanční polštář. „Problémem značné řady Čechů 
je špatná správa financí. Neodkládají si peníze bokem pro nenadálé situace a často žijí takříkajíc od 
výplaty k výplatě. Když pak nastane nepředvídatelná událost, nemají žádné peníze v záloze a často se 
uchylují k půjčce,” vysvětlil Plášil.

Do exekucí se podle komory nejčastěji dostávají lidé se základním vzděláním nebo vyučení v oboru, jde o 
každého pátého. Je to značný rozdíl proti vysokoškolsky vzdělaným, kde mají s exekucí zkušenost pouhá 
čtyři procenta lidí. „Vedle napjatějších domácích rozpočtů to může být způsobeno nedostatečnou 
finanční gramotností a bohužel i laxním přístupem k řešení situace. Když už se člověk do exekuce 
dostane, rozhodně by měl s exekutorem komunikovat, nikoliv se k problému stavět zády. Tím nic 
nevyřeší ani exekuci nezastaví,” upozornil člen prezidia komory Jan Mlynarčík.

Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI

Prof. ThDr. Josef Jaroslav kardinál Beran

29. prosince 1888 Plzeň – 17. května 1969 Řím 

byl katolický duchovní a teolog, 33. arcibiskup 
pražský a primas český v letech 1946–1969.

Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, 
komunistický režimu navíc po většinu času 
znemožnil spravovat diecézi. Po jmenování 
kardinálem prožil poslední roky svého života jako
vyhnanec v Římě. Když zemřel, kardinál Šeper jej 
označil za druhého svatého Vojtěcha.  

Je jediným Čechem, kterému se dostalo té pocty 
být pohřben po boku papežů v kryptách 
svatopetrské baziliky v Římě. Paradoxně se tak 
stalo díky komunistické vládě v Československu, 
která zakázala převoz jeho těla do vlasti. 
V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Narodil se v Plzni v rodině učitele Josefa Berana a jeho ženy Marie, roz. Lindauerové, při křtu dostal 
jména Josef Jaroslav, za kmotry mu byli školník Josef Beneš a Rozálie Benešová.
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Vystudoval plzeňské gymnázium, poté se stal alumnem České koleje v Římě (Bohemicum, dnešní 
Nepomucenum, 1907–1912).
Po vysvěcení na kněze (1911) pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912–1917 působil 
jako kaplan (Chyše,Prosenice, Praha), dále působil nejprve jako učitel a posléze ředitel na ženském 
učitelském ústavu sv. Anny (1917–1928). 

Od roku 1928 vyučoval jako docent pastorální teologie na Teologické fakultě UK, v roce 1932 se stal 
profesorem teologie. V této době byl též rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře (od 
roku 1932).
V roce 1942 byl po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. 
Zde byl vězněn mimo jiné společně s P. Richardem Henkesem, který je rovněž kandidátem na 
blahořečení.

Dne 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem pražským (vysvěcen 8. prosince téhož 
roku). Po komunistickém převratu v roce 1948 odmítl podřídit církev komunistické moci, vystoupil proti 
komunisty zřízené podvratné „Katolické akci“ a exkomunikoval a suspendoval kněze Josefa Plojhara (a s 
ním i několik dalších), který přes jeho přísný zákaz přijal místo v komunistické vládě. 
Přes enormní nátlak státu exkomunikaci nikdy neodvolal. V roce 1951 ji z Plojhara na nátlak 
komunistické vlády sňal pražský kapitulní vikář, na což ovšem neměl patřičné pravomoci (navíc Plojhar 
mezi tím pilně sbíral další exkomunikace). Plojhar Beranovi zákrok proti své osobě nikdy nezapomněl a 
systematicky využíval svého vlivu na komunistickou proticírkevní politiku k prosazení maximálních 
restrikcí vůči arcibiskupovi. Například když vláda v roce 1956 jednala o Beranově propuštění z internace, 
Plojhar byl striktně proti.

V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa, nejprve v 
Arcibiskupském paláci v Praze (1949–1951) a posléze jinde (Roželov, Růžodol, Paběnice, 
Mukařov,Radvanov). Během internace byl neustále sledován a StB se na něj pokoušela sehnat či vyrobit 
kompromitující materiály. Mimo jiné jednu dobu tajně přimíchávala do nápojů a jídla afrodiziaka pro 
arcibiskupa v naději, že bude mít příležitost natočit nějaké kompromitující scény a řeholnicí, která se o 
něj starala. Ovšem akce skončila debaklem, neboť nejenže nedosáhla úspěchu, ale arcibiskup nakonec 
příslušníka StB, který ho tajně natáčel, přistihl. 

V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat 
arcibiskupský úřad. 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem titulu Santa Croce in via 
Flaminia. Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní předání kardinálského 
klobouku s úmyslem, že už mu nedovolí vrátit se do země. Komunističtí představitelé státu však 
arcibiskupa zřejmě uvedli v omyl nebo nemluvili zcela jasně. Beran byl přesvědčen, že se bude moci 
vrátit. Že tomu tak není, se dověděl, až po jednání s nimi od Agostina Casaroliho. Ten mu sdělil, že Svatý 
otec ponechává rozhodnutí na něm. Dodal také, že pokud odjede, bude snad možné nahradit 
kolaborujícího pražského kapitulního vikáře za biskupa věrného Římu. Poté se Beran rozhodl, pro dobro 
své diecéze, do Říma odjet.
V Římě se kardinál Beran zapojil do práce Druhého vatikánského koncilu. 20. září 1965 na něm vystoupil 
s projevem O svobodě svědomí, v němž odmítl hmotný nebo duševní nátlak, nutící jednat člověka proti 
jeho svědomí a žádal jasné a bezvýhradné vyhlášení zásady náboženské svobody. Tento požadavek 
odůvodnil historickou zkušeností (z období komunistického útlaku a událostmi v 15. a 17. století), kdy 
podle jeho názoru útisk svobody svědomí vedl k pokrytectví, lži a jiným mravním neřestem, vážně 
ohrožujícím víru. Předpokládal, že takové vyhlášení zahanbí ty, kdo utlačují Církev a povede k jejich 
obrácení. Velmi opatrně se také pokusil apelovat na koncil, aby se zastal pronásledovaných křesťanů a 
navrhl, aby deklarace Dignitatis humanae byla doplněna o jasný požadavek na osvobození kněží i laiků, 
vězněných pro svoji víru, umožnění svobodného výkonu úřadu biskupů a kněží a usnadnění jejich spojení 
se Svatým stolcem. Tato jeho snaha však nebyla úspěšná, koncil se k otázce křesťanů pronásledovaných 
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komunistickými totalitními režimy nevyjádřil a deklarace Dignitatis humanae o navrhované formulace 
doplněna nebyla.

V Římě kardinál Beran založil České náboženské středisko Velehrad. Jeho sekretářem byl po celou dobu 
jeho působení v Římě pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada.
Po sebevraždě Jana Palacha přednesl ve vatikánském rádiu projev, ve kterém neschválil Palachův čin, ale 
vyzdvihl jeho ideály. Za tento projev byl kritizován prosovětským listem Zprávy. 

Kardinál Beran zemřel 17. května 1969 na rakovinu plic v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde 
bydlel.

Když zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz 
těla do vlasti, načež papež Pavel VI. rozhodl, že 
kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v 
kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Stal se tak 
prvním a dodnes jediným Čechem, kterému se té 
pocty dostalo. Jeho hrob se nachází poblíž hrobu 
svatého Petra, mezi hroby Pia XI. a Pia XII. Pavel 
VI. také oproti zvyklostem osobně vedl pohřební 
obřady. Josef Beran byl v roce 1991 in memoriam 
vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. 
třídy.

Arcibiskupský seminář a pomník kardinála Berana
       

                                                                                                                           Zdroj:Wikipedie
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová

HRADY A ZÁMKY

Hrad Buchlov

Významný královský hrad vznikl na skalnatém 
hřebeni výhledového kopce v oblasti Chřibů 
kolem poloviny 13. století, roku 1300 se již uvádí 
Protiva z Buchlova (asi purkrabí). Nejstarší částí 
hradu je hranolová útočištná věž se silnými zdmi, 
dobře viditelná uprostřed leteckého snímku. Na 
ní navazoval obytný palác, propojený na opačné 
straně s další hranolovou věží.
Poslední rozšíření hradu provedl Jan Ždánský ze 
Zástřizel při renesanční přestavbě v letech 1540 -
1558. V 17. století se ještě hradu dotkly barokní 
úpravy. Od počátku 19. století do konce druhé 
světové války vlastnili Buchlov členové rodu 
Berchtoldů, kteří udržovali hrad v dobrém stavu. 

Nevlastní bratři, osvícenci Leopold a Bedřich Berchtoldové navíc část hradu proměnili v muzeum, 
přístupné již v polovině 19. století veřejnosti.



Krajanské listy

Prosinec 2016 a Leden 2017 12/52

Hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. století. Velikostí vyniká Rytířský sál, 
centrální prostor pozdně gotického paláce. Kromě obytných pokojů a dalších místností, rozsáhlých 
přírodovědných sbírek a bohaté knihovny, si lze prohlédnout hrobku majitelů hradu v nedaleké kapli sv. 
Barbory.

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

HUDEBNÍ OKÉNKO

Historie české hudby

Českou hudbu lze v její historii považovat za velmi přínosnou v evropském i celosvětovém kontextu. 
Tento přehled se soustřeďuje hlavně na okamžiky, kdy česká hudba spolurozhodovala – nebo dokonce 
rozhodovala – o nově přicházející epoše v hudebním umění.

K prvním významným památkám české hudby patří dva chorály, jež ve své době plnily funkci hymny: 
„Hospodine, pomiluj ny“ (okolo roku 1050) a „Svatý Václave“ (kolem roku 1250).

Ve třináctém století, kdy přemyslovský stát (první dynastie v Čechách) už hrál v evropské politice zásadní 
roli, došlo k první významné hudební události, která k sobě přitáhla pozornost celé Evropy: král Václav 
II. uspořádal v Praze hudební klání, soutěž, k níž pozval nejslavnější minesengry (truvéry a trubadúry) 
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Evropy, a v Praze se odehrálo něco, co nyní, po sedmi stech letech, nazýváme soutěžemi festivalu Pražské 
jaro. Na rozdíl od našich časů se ale král účastnil klání osobně – coby minesengr.

Čechy – kulturní centrum Evropy 
Nedlouho poté přišel do Čech s prvním králem druhé dynastie Janem Lucemburským slavný hudební 
skladatel Guillaume de Machaut coby králův tajemník, a do Čech se tak dostal vliv už vrcholící éry 
francouzského umění Ars antiqua a Ars nova. Krátce poté se navíc Praha stala jedním z politických a 
kulturních center Evropy – syn Jana Lucemburského Karel byl totiž korunován nejen králem českým, ale 
též králem římským a konečně římským císařem. Stal se tedy druhou osobností, vedle papeže v Římě, 
která rozhodovala o evropské politice. Navíc byl Karel IV. jedním z nejvzdělanějších středověkých 
panovníků. A protože byl vychován ve Francii, domácí hudební tvorba stále čerpala z francouzských 
podnětů.

Zde je nutno zmínit ještě jeden okamžik: ač Praha Karla IV. tkvěla hluboko v gotice, sám císař vešel v 
písemný styk s osobnostmi rané italské renesance – dopisoval si mimo jiné s Petrarcou. Samozřejmě, že 
na císařském dvoře zněla skvělá hudba jako důstojný doplněk jedinečné tvorby výtvarné a 
architektonické. V roce 1348 založil Karel IV. v Praze univerzitu, kde od počátku působila také katedra 
muzikologie. Na sklonku Karlovy vlády začaly do země pronikat vliv Jana Viklefa a strhující kázání 
Konráda Waldhausera, Matěje z Janova a Jana Milíče z Kroměříže, kteří položili základy evropské 
reformace. V českých zemích se jejího prosazování ujali zejména Jan Hus, Jeroným Pražský a pražská 
univerzita.

Po upálení Jana Husa v roce 1415 vzniklo silné husitské hnutí. Takzvané předhusitské zpěvy a husitské 
zpěvy bohoslužebné i válečné (nejproslulejší z nich, Ktož sú Boží bojovníci, je obdobou novověké 
Marseillesy, se stejným účinkem na davy) se staly pravzorem formy zvané protestantský chorál. Vrcholu 
v oblasti chorálu dosáhl později Johann Sebastian Bach.

Císařská kapela 
Ani v období renesance nezůstaly české země stranou. Za vlády Rudolfa II. (šestnácté až sedmnácté 
století) se totiž Praha opět stala jedním z center evropského dění (vedle „Říma renesančních papežů“ a 
„alžbětinské Anglie“). Podruhé si císař římské říše zvolil Prahu za sídelní město. Osvícený Habsburk 
Rudolf II. navíc vášnivě podporoval umění a vědy. Do Prahy zval nejvýznamnější osobnosti vědy a umění 
(mimo jiné Tychona de Brahe, Johannese Keplera, Jána Jesenia, Philippa Da Monte a další) a zanechal 
po sobě obrovskou sbírku umění (nyní ve Stockholmu a v Praze).
Na hudebním poli založil Rudolf II. takzvanou císařskou kapelu, v tehdejší době unikátní jev: nechával 
pro ni totiž po zemi vyhledávat mladé talenty i z nejchudších rodin, zajišťoval jim výchovu a rozvoj a po 
letech služby pro ně už tehdy vyhradil penzijní zajištění. Tuto kapelu pak začali napodobovat přední 
šlechtici v českém království.
Na vrcholu této strhující epochy v Praze roku 1618 propukla třicetiletá válka povstáním evangelických 
stavů proti Habsburkům. V této válce ztratily české země polovinu obyvatel. Na hudebním poli ovšem již 
zahájilo nástup rané baroko, jehož tvůrci se opět stali ozdobami evropské kultury: Adam Michna z 
Otradovic, Pavel Vejvanovský a dále tvůrci vrcholného baroka Jan Dismas Zelenka nebo Bohuslav Matěj 
Černohorský.

Mozartova Praha 
V podmínkách státního, národního a ekonomického úpadku nacházeli lidé útěchu právě v hudbě , a 
protože mnozí regenschori (vedoucí chrámového sboru) v malých kostelících na venkově neměli příliš 
velké vzdělání a také tvořili pro posluchače zcela nejprostší (anglický cestovatel Charles Burney nazval 
české země „konzervatoří Evropy“), vznikl zde ještě v hlubokém baroku nový typ hudby přístupný 
každému – evropský klasicismus.
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A právě v Praze a v českých zemích se skutečného věhlasu, uznání a slávy dočkal Wolfgang Amadeus 
Mozart. České země pro něj znamenaly ostrov poct, porozumění. Slavný je jeho citát „Moji Pražané mi 
rozumějí“. Zde v Praze v divadle českých stavů dirigoval Mozart Figarovu svatbu a také Dona 
Giovanniho. České stavy si u něho objednaly ke korunovaci Leopolda II. operu La Clemenza di Tito. 
Česká šlechta si ho podávala z domu do domu, z plesu do plesu a prostý lid si pískal árie z Figarovy 
svatby, které se po úpravě hrály i v krčmách. Mozartova nová hudba doslova omráčila celou zemi hlavně 
díky tvorbě jeho předchůdců Josefa Myslivečka a Františka Xavera Brixiho. Jen týden poté, kdy Vídeň 
pohodila Mozarta do společného neznámého hrobu, dávali v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze 
Mozartovo Requiem  ke skladatelově poctě.
Mozart ale není jediný, kdo má k Česku blízko. V závěru klasicismu navštívil zemi také Beethoven, který 
se vydal do Prahy, západočeských lázní, Teplic a Hradce nad Moravicí.
Vzápětí zachvátila Evropu éra romantismu, v Praze dirigoval ve Stavovském divadle Carl Maria von 
Weber, projížděl tudy Fryderyk Chopin, několikrát tu byl Ferenc Liszt, který zde koncertoval v letech 
1840 a 1846, Hector Berlioz, později Petr Iljič Čajkovskij, ale i Robert Schumann a Klára Schumannová, 
evropská hudební elita.

Smetana a Dvořák 
Jako u mnoha národů, i v této éře vznikla takzvaná národní hudba, což souviselo s národním obrozením 
v průběhu celého devatenáctého století. Za zakladatele české národní hudby je považován Bedřich 
Smetana, který hudbu už v počátcích pozvedl na světovou úroveň. Smetana se stal spolu se svým přítelem 
Lisztem, jenž upozornil na jeho genialitu, tvůrcem nové hudební formy – symfonické básně. V opeře byl 
Smetana čestným rivalem Richarda Wagnera a zanechal po sobě velké dílo klavírní a komorní na české i 
světové náměty (například na Shakespeara).
Hned po něm zazářila hvězda Antonína Dvořáka, jehož propagátorem byl zase Johannes Brahms a 
kterého nakonec proslavila zejména tvorba duchovní. Tu později dirigoval v Londýně a právě tam dostal 
nabídku na místo ředitele Národní konzervatoře v New Yorku. Obdržel rovněž čestný doktorát v 
Cambridgi. Dvořák po sobě zanechal rozsáhlé dílo oratorní, písňové, komorní, operní a symfonické a 
vychoval též velké skladatele – Josefa Suka a Vítězslava Nováka.
Mezitím nasála česká hudba přirozeně i nové inspirace, jaké přinášely impresionismus, ale také nálady 
secese, dekadence a symbolismu (Suk, Novák, ale též Zdeněk Fibich, tvůrce scénického melodramu).

K velkým jménům počátku dvacátého století patří též Josef Bohuslav Foerster, tvůrce oper, písní, 
komorní hudby a symfonií, který byl povolán ze svého působiště v Hamburku při vzniku Československé 
republiky v roce 1918 na místo rektora Pražské konzervatoře a prezidenta Československé akademie věd. 
Janáček a Martinů 
A konečně dvě jména, která se opět proslavila po celém světě – Leoš Janáček a Bohuslav Martinů, nyní 
nejhranější čeští skladatelé. Janáček přinesl dosud neslyšený svět hudby, někdy až hudbu sfér nadzemsky 
odpoutanou (Glagolská mše), Martinů představoval šíří záběru a forem osobnost přímo renesanční.

I česká moderna přinesla kromě zmíněných velikánů desítky jmen znamenitých autorů, jako jsou 
například bratři Hábové se čtvrttónovou hudbou, Iša Krejčí, tvůrce čistého neoklasicismu v době, kdy 
ještě neznal druhé období Igora Fjodoroviče Stravinského, Ervín Schullhof a jiní, kteří tragicky zahynuli 
během druhé světové války v Terezíně, kde i přes všechny hrůzy skládali a koncertovali.

Pražský jazz 
To, co se nepodařilo kolem roku 1918 slavné Pařížské šestce, jež se snažila vytvořit hudbu obytnou jako 
dům, šitou člověku na míru, jak se praví v manifestech skupiny inspirované Jeanem Cocteauem a Erikem 
Satiem, podařilo se, a to vrchovatou měrou v Praze v roce 1928 Jaroslavu Ježkovi.

Tento renomovaný, plně erudovaný skladatel, jehož „vážná tvorba“ čeká dosud na skutečné zhodnocení a 
pochopení, dokázal stvořit jazzovou a populární hudbu k hrám Osvobozeného divadla, která je trvalým 
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repertoárem ještě po osmdesáti letech a je stejně svěží i burcující. Právem se proto řadí k zlatému fondu 
české hudby. Hry Osvobozeného divadla se kromě znamenitého humoru, skečí a tanečních scén staly 
postupně ve třicátých letech neméně burcujícím varováním před nastupujícím fašismem. V době, kdy 
vznikala také největší díla Karla Čapka, bylo divadlo, po nespočet protestních nót německého 
velvyslanectví, nakonec uzavřeno. Jaroslav Ježek uprchl na poslední chvíli s hlavními protagonisty 
divadla do USA, kde ještě stačil vyhrát hlavní cenu svou klavírní sonátou. Zemřel však 1. ledna 1942.
Záchvaty socialismu počaly slábnout v uvolnění šedesátých let a česká hudba se rychle vzpamatovávala a 
nabírala nový dech. I ve druhé polovině století se rychle zařadila do světového trendu. Mnohé tvůrce 
začala zajímat opět oblast duchovní hudby, tím spíše, že byla dlouho zakázána (Jan Hanuš, Petr Eben).

Česká hudba proniká na světovou scénu hlavně úžasnou nadprodukcí znamenitých těles a sólistů 
nejrůznějších zaměření. Světové slávy dosahují smyčcová kvarteta (Vlachovo a Smetanovo) nebo Sukovo 
trio, která hrají celý repertoár zpaměti, Pražský komorní orchestr bez dirigenta, Warchalův komorní 
soubor. Česká filharmonie s filharmonickým sborem a čelnými sólisty (Ivan Moravec, Jan Panenka) 
objíždí celý svět. 

Pražské jaro 
Od vzniku festivalu Pražské jaro v roce 1946 opakovaně láká Praha největší sólisty světa (S. Richter, A. B. 
Michelangeli, L. Berman, F. Gulda, Elizabeth Schwarzkopf, Mireille Freni, P. Robeson, L. Armstrong, I. 
Oistrach, Rostropovič, Menuhin, Artur Rubinstein) i velká tělesa s dirigenty a přidávají se rovněž 
Národní divadlo a Státní opera. Dále vznikají také Laterna Magica, Černé divadlo, Komorní balet, 
proslulé triumfálními výjezdy do zahraničí, a nastupují Pavel Šporcl, Magdalena Kožená nebo Dagmar 
Pecková.
Doma se objevují soubory staré hudby, napřed barokní, později renesanční, po nich následují soubory 
gotické a konečně ty, které pěstují gregoriánský chorál. Mnohé vystupují v dobových kostýmech. Do světa 
vyjíždějí dále folklorní soubory z nejrůznějších oblastí. Mezitím reprezentují v politické emigraci českou 
hudbu velcí krajané jako Rafael Kubelík a Rudolf Firkušný. Ti působí hlavně v USA, ve Švédsku a 
Švýcarsku.
Z velkých poct se může těšit česká hudba tvůrčí i interpretační v Japonsku. Dále je třeba zmínit vysokou 
úroveň českého hudebního školství, jakou se může pyšnit jen velmi málo zemí. Její raketový vzestup 
začal brzy po II. světové válce a dlužno přiznat jinak totalitnímu systému, že do hudebního vzdělávání 
investoval značné prostředky – zajisté i z důvodů propagandy. Už v roce 1946 vznikla nová instituce, 
Akademie múzických umění, jako další stupeň k již proslulé pražské konzervatoři. Následovaly Brno, 
Bratislava, Plzeň, Teplice, Pardubice, Ostrava, Kroměříž a České Budějovice.  

Moderní hudba 20. století 
K fenoménu současné hudby patří čeští folkoví písničkáři, kteří vždy reagují na dění ve společnosti a 
během socialistické éry byli neoficiálními mluvčími veřejnosti. Asi nejznámější z nich jsou Jaromír 
Nohavica a již zesnulý Karel Kryl. Své stálé postavení na české scéně mají ale i osobnosti populární hudby 
minulé éry jako Karel Gott nebo Helena Vondráčková. Vzácné kapely má česká scéna též na poli world 
music. Tyto kapely vycházejí z českého folkloru, ale písně oblékají do moderního hávu. Mezi nejznámější 
patří Čechomor nebo romská zpěvačka evropského formátu Věra Bílá. Česká hudební tvorba však 
nezaostává ani v ostatních žánrech a pyšní se kvalitní rockovou, jazzovou, hip-hopovou nebo taneční 
scénou. Dobré jméno České republiky v zahraničí šíří velkým dílem také operní zpěvačky Magdalena 
Kožená a Eva Urbanová. Česká zpěvačka Markéta Irglová získala v roce 2008 spolu s Irem Glenem 
Hansardem Oscara za píseň k filmu Once.

Autor: Ladislav Brábek
Rubriku připravila: Mária Ramsová
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ZAJÍMAVOSTI

Třetina dětí dostane jedno z 10 nejoblíbenějších jmen

Zatímco před 25 lety se ve třídách potkávaly Lucie a Lenky s Martiny a Petry, zanedlouho to budou Elišky 
a Anny či Jakubové a Janové. 
Více než třetina chlapců, kteří se v posledních třech letech narodili, totiž dostala jedno z 10 
nejoblíbenějších jmen. U dívek první desítka nejčastějších jmen tak představuje jen necelou třetinu všech 
narozených.

Plyne to z dat Českého statistického ústavu (ČSÚ) který v posledních letech pravidelně sleduje, jaká 
jména rodiče potomků nejčastěji dávají.
U chlapců se na prvních třech místech situace od roku 2014 nezměnila a žebříčku tak vévodí Jakub před 
Janem a Tomášem. Jenom tato tři jména dostalo za uvedené období téměř 15 procent novorozenců 
mužského pohlaví.
Rovněž u děvčat se na prvních třech pozicích situace příliš nemění. Od roku 2014 byla dvakrát na prvním 
místě Eliška a jednou Anna. Dvojici doplňovala ještě Tereza. Uvedená trojice si pokaždé ukousla 12
procentní podíl.
Nejoblíbenější jména se navíc, zejména u děvčat, objevují i ve složených tvarech jako Anna Marie i Marie 
Anna či Anna Viktorie.
Není bez zajímavosti, že některé z 20 nejoblíbenějších jmen dostala letos v lednu více než polovina všech 
narozených chlapců (54 procent) a čtyři z deseti děvčat (43 procent). Čísla přitom byla velmi podobná i v 
předchozích letech.
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Především u chlapců se jména často dědí. Nejčastěji děděná mužská jména jsou podle statistiků Jan, 
Tomáš, Martin, Michal a Jiří. V mužské linii se jméno dědí v 16,2 procentech případů.
Své jméno narozeným holčičkám nejčastěji předávají Marie, Kristýny, Veroniky, Kateřiny a Lucie. 
Dědičnost jména v ženské linii je nicméně pouze u 4,1 procenta dívek.

Zdroj: Novinky.cz

Tatra zvažuje výrobu replik svých slavných osobních automobilů

Kopřivnická automobilka Tatra podle informací týdeníku Ekonom zvažuje, že by opět vyráběla osobní 
vozy. Šlo by o repliky dřívějších slavných modelů s moderním motorem i podvozkem.

S myšlenkou výroby 
moderních replik 
slavných tatrovek přišel 
už v roce 2008 tehdejší 
ředitel Ronald Adams. 

Ani po osmi letech se jich 
ale svět nedočkal. Letos 
přichází další informace o 
tom, že by se repliky měly 
stavět. 

Uvádí to týdeník Ekonom, 
který vychází z informací 
nejmenovaného zdroje.

První replikou s ručně vyrobenou karoserií, moderním podvozkem i agregátem by měl být slavný model 
Tatra 600 neboli lidově tatraplán. Na vývoji modelu, jenž se vyráběl v letech 1948–1952, se podílel i 
slavný konstruktér Hans Ledwinka. Poslední rok se vůz nevyráběl v Kopřivnici, nýbrž v Mladé Boleslavi.
Čtyři a půl metru dlouhý tatraplán by ve své moderní reinkarnaci měl připomínat nejenom dobově 
originální karoserii, maximálně autentický by byl také interiér. Repliky by Tatra vyráběla na zakázku.

Kopřivnická automobilka přestala osobní vozy vyrábět v roce 1999. Vůbec první automobil Tatra vyrobila 
v roce 1897, nákladní pak o jeden rok později.

Zdroj: Novinky.cz

Telefonní budky jsou pro dnešní děti záhadou

„Maminko, co to je?“ ptá se mě můj pětiletý syn, když při cestě ze školky míjíme na pražských Petřinách 
telefonní budku. Ani klasický telefon vlastně nezná – doma už pevnou linku většina lidí nemá. A 
telefonní budka? Ta je pro něho opravdovou záhadou.
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Přesto je ještě možné si z nich v Česku zavolat. Podle informací společnosti O2, která je má na starosti, 
jich je u nás v provozu devět tisíc. V době největší slávy v polovině 90. let minulého století však jejich 
počet dosahoval až třiceti tisíc.
„Rostoucí trend v počtu veřejných telefonních automatů se zastavil na počátku tisíciletí, kdy nastal rozvoj 
mobilní sítě, průběžně tak dochází ke snižování počtu telefonních automatů napříč celou republikou,“ 
vysvětluje mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

Stále je možnost setkat se s telefonními automaty na předplacené karty i mince. Řada z nich je ale 
postupně nahrazována jedním přístrojem, který v sobě kombinuje obě technologie.
Nejistá budoucnost
Nejvíc se dnes volá z telefonních automatů na nádražích a v centrech velkých měst.
„O každém máme přesné informace: kolik z něj bylo uskutečněno hovorů, kolik peněz je v kasičce či jestli 
je automat v pořádku nebo je třeba jej opravit. Každý přístroj se totiž v pravidelných intervalech hlásí na 
centrálu, a my tak můžeme celou síť monitorovat,“ doplňuje Mikšovská.
Společnost O2 pravidelně provádí údržbu telefonních automatů, kolik ji servis stojí, ale nechtěla mluvčí 
prozradit.
O významu telefonních budek i v dnešní době nepochybuje historik René Melkus, který je autorem 
výstavy Člověk a telefon v pražském Národním technickém muzeu. Připouští ale, že jejich budoucnost je 
nejistá.

„Hodí se v případě, že někdo potřebuje 
třeba zavolat rychlou pomoc, ale pro 
běžnou telefonní komunikaci to už není. 
Postupně zaniknou, protože údržba 
telefonních kabelů je příliš drahá, vše 
nahradí bezdrátová technologie,“ míní 
Melkus, který potvrzuje, že pro děti jsou 
dnes již klasické telefony zajímavou 
raritou.
„Když přijdou na výstavu, tak řada z nich 
neví, jak se původní telefony, které tady 
máme jako exponáty, používají,“ dodává 
historik s tím, že i když v technickém 

muzeu mají mnoho historických telefonů i nedávných modelů mobilních přístrojů, telefonní automat jim 
v jejich sbírkách chybí.
V poslední době se některé telefonní budky mění třeba na malé knihovny, tzv. knihobudky, v Brně chtějí 
z některých budek udělat veřejné wi-fi hotspoty.

Zdroj: Novinky.cz

Lidé čím dál častěji přispívají na charitu online

Tržby českých charitativních e-shopů rostou. Rekordně se daří i kampani za Skutečný dárek organizace 
Člověk v tísni, za osm let fungování zde nakoupilo už přes 50 tisíc lidí dárky za více než 75 miliónů korun. 
Celých 80 % z nich se prodalo před Vánocemi.

Slepice mohou v Africe i Asii pomoci více než cokoli jiného.
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Kromě Člověka v tísni má svůj e-shop také ADRA, 
která loni prodala 542 dárků za celkem 265 600 
Kč, nebo UNICEF, za jehož Dárky pro život lidé 
loni utratili o třetinu víc než v roce 2014. Zvyšuje se 
i průměrná výše objednávky. Dárci po internetu 
častěji než v minulých letech platí kartou na úkor 
bankovních převodů.

Ženy častěji, muži více
Dárkové certifikáty v e-shopu Člověka v tísni nakupují dvakrát častěji ženy než muži, ti ale utratí za jednu 
objednávku průměrně o 400 korun více. Nejčastěji se nakupují kuřata (21 %), školní pomůcky (14 %) a 
kozy (13 %), z nichž mají potřební v Africe a Asii mléko a časem i kůzlata.
„Kuřata letos rekordně nakupovali obyvatelé Jihočeského a Západočeského kraje, na severu Moravy zase 
na oblibě získávají školní pomůcky pro děti. Pražané zase nakupují čím dál více koz,” vysvětlil Vyhnálek.
„Dárci si e-shop oblíbili, protože jim umožňuje vybrat si zcela konkrétně, na co přispějí, a navíc získávají 
zajímavou protihodnotu v podobě darovacího certifikátu, který většina z nich nadělí pod stromeček svým 
blízkým,” říká Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu Člověka v tísni.
Dárci podle něj oceňují, že mohou sledovat, jak jejich peníze pomáhají. Na webu SkutecnyDarek.cz už 
organizace vystavila 136 videí nebo fotogalerie z distribucí dárků v chudých zemích i v Česku. Dárci 
dostávají informace několikrát do roka a část z nich se postupně rozhodne přispívat pravidelně.
„Třeba u Skutečného dárku začne později přispívat do nějaké naší sbírky 20 % lidí,” říká Tomáš 
Vyhnálek.

Stejný trend kopírují i další země. Celosvětově vzrostl počet online darů na charitu od roku 2014 do roku 
2015 o 21 %. Ve Velké Británii lidé po internetu přispěli o 20 % více než před pěti lety, ve Spojených 
státech se pak meziročně na pomoc vybralo o 9,2 % více.
„Kuřata letos rekordně nakupovali obyvatelé Jihočeského a Západočeského kraje, na severu Moravy zase 
na oblibě získávají školní pomůcky pro děti. Pražané zase nakupují čím dál více koz,” vysvětlil Vyhnálek.

Loni Člověk v tísni díky Skutečným dárkům získal přes 13 miliónů korun, což je přibližně desetina příjmů 
získaných od českých dárců. Za ty postavil více než stovku záchodů, rozdal 263 oslíků nebo přes 100 000 
kusů sazenic kakaovníku. Stovce rodin v Kambodži také pomohl s výstavbou bioplynáren.

Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

Příběhy českých značek: Dermacol

Tradiční vánoční dárky - Dermacol se za 50 let dostal z Barrandova do Dubaje

Česká kosmetická značka Dermacol působí v padesáti zemích světa. V příštím roce oslaví padesáté 
narozeniny. Původně se výrobky vyráběly v laboratořích Filmového studia Barrandov. V průběhu času se 
výroba přesunula do Brna. Na počátku 60. let společnost vyvinula krycí make-up, který se skoro v 
nepozměněné formě prodává dodnes.
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Značka české kosmetiky Dermacol příští rok oslaví 50 let. Z komorní výroby v laboratořích 
barrandovských studií vyrostla firma s ročními tržbami přes 400 milionů korun, která prodává v 50 
zemích světa. Pojmem však značka byla již za minulého režimu. Její filmařský make-up byl světovým 
hitem už v 60. letech, kdy prorazil i v Hollywoodu.
Ke třem vlastním značkovým obchodům v Praze brzy přibude jeden v Bratislavě a v budoucnu mají 
partnerské obchody s logem značky Dermacol zaplavit také arabské země Blízkého východu, kde se 
značka kosmetiky z Čech těší velké oblibě.

Právě tímto směrem kormidluje tradiční českou značku majitel Vladimír Komár se svou manželkou 
Věrou, která se stará o marketingovou strategii firmy. Do zviditelnění Dermacolu v posledních letech 
investovali desítky milionů korun, angažovali známé tváře jako biatlonistku Gabrielu Soukalovou či 
modelky Ivu Kubelkovou a Tatáňu Kuchařovou, otevřeli nové obchody a připravují jejich export do 
zahraničí.

Z Barrandova do Hollywoodu
I díky investicím a nové vizi, která směřuje zejména k další expanzi za hranice Česka, se firma po letech 
dostává z účetních ztrát a tržby jí každoročně rostou o desítky procent.
„Uvidíme, co udělá předvánoční špička, ta je vždycky nevyzpytatelná, ale už teď to vypadá na růst tržeb o 
pětadvacet až třicet procent,“ říká majitel firmy, finančník Vladimír Komár, do jehož podnikatelské říše 
patří ještě výrobce minerálek Karlovarská Korunní, podíl ve výzkumné společnosti Nielsen Admosphere, 
či obchodní aliance Axigon.

Málokdo přitom ví, že ještě v roce 2002 se Dermacol vyráběl v poměrně skromných podmínkách v 
laboratořích Filmového studia Barrandov. Tehdy tržby firmy dosahovaly necelých 40 milionů.
V ateliérech se příběh značky začal psát na začátku 60. let minulého století. U zrodu stál sušický rodák 
Vlastimil Boublík, expert na vývoj a výrobu divadelních a filmových líčidel. Ten se na začátku 60. let 
spojil s pracovníky pražského Kosmetického ústavu a společně vyvinuli speciální krycí make-up, který se 
prakticky v nezměněné podobě prodává dodnes.
„Extrémně krycí make-up Dermacol Cover je stále nejprodávanějším zbožím naší značky Dermacol, 
prodá se ho asi milion kusů ročně a stále se i po padesáti letech vyrábí na původní lince, což je legendární 
rarita,“ popisuje Věra Komárová.
Boublík a jím vyvíjený Dermacol zaznamenal úspěchy už v 60. letech i ve světě. Krycí make-up z Prahy 
tou dobou zamířil i do služeb předních filmových producentů z Hollywoodu. Značka Dermacol pak 
vznikla v roce 1966, samotná výroba make-upu však začala už o několik let dříve.

V exotických krajích jsou oblíbené zesvětlující make-upy
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Po revoluci Dermacol zamířil odděleně od Filmového studia Barrandov do kupónové privatizace. V rámci 
ní se jej ujalo několik investičních fondů a drobných akcionářů. Po řadě menších transakcí se významný 
balík akcií octl v rukou agilních investičních dravců ze skupiny MEF Holding. Tu ovládali začínající 
finančníci a spolužáci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jiří Šmejc a Vladimír Komár a 
Šmejcův kamarád z Karlových Varů Jan Gerner.
Kromě Dermacolu měl MEF Holding podíly v řadě tuzemských firem, tím největším soustem byl podíl v 
největší komerční televizi TV Nova. Cesta tří kamarádů se definitivně rozdělila, když Šmejc v boji o Novu 
vstoupil do služeb Petra Kellnera, což mu později přineslo i podíl v jeho skupině PPF. Ještě před tím se 
Komár s Gernerem nechali vyplatit a každý si z někdejšího „manželství“ odnesl i nějaký majetek. Gerner 
zejména reality, Komár mimo jiné právě Dermacol.

V roce 2002 Komár přestěhoval výrobu z Barrandova, nejdříve do objektu na pražské Ruzyni, o šest let 
později do vlastní fabriky v Brně. Do ní značně investoval, rozšířil výrobu a k tradičním make-upům a 
krémům postupně přidával další výrobky, jako řasenky či rtěnky.
Do továrny na sklonku roku 2010 přivedl britského investora, společnost McBride. Ve výrobní firmě má 
nadále významný podíl, aby si výrobu pro Dermacol lépe ohlídal, samotnou firmu Dermacol pak ovládá 
ze 100 procent. A v řízení se doplňuje se svou ženou Věrou, která přes třináct let řídí marketing, módní 
trendy, výběr a design produktů.

„V roce 2001 měla firma tržby necelých 40 milionů, dnes má přes 400. Cílem je, abychom za dalších 
čtrnáct let došli také na desetinásobek tržeb,“ směje se Komár. Sám ale ví, že v Česku se mu budou 
podobné mety plnit těžko. „To se určitě nedá v Česku, zde by mohla být hranice 500 až 600 milionů 
anebo se pustit do nových oblastí. To ale nechceme. Nemá cenu soupeřit tam, kde jsou silní třeba 
francouzští výrobci kosmetiky. Spíše půjde o to, prosadit se v zahraničí v našich silných kategoriích. Teď 
export tvoří asi sto milionů korun z celkových tržeb,“ vypočítává Komár.

Podle jeho ženy Věry je v zahraničí nadále hlavním šlágrem silně krycí make-up, který si oblíbili hlavně v 
Saudské Arábii, ale i v dalších arabských zemích. „Exotické cizinky si jím dokáží o několik odstínů 
přirozeně zesvětlit pleť, což je u nich otázkou sofistikované krásy. Kvůli tomu, to je výrobek, který se v 
zahraničí nejčastěji napodobuje. Každý rok řešíme nějaké případy nelegálních kopií,“ říká Věra 
Komárová.

Autor: Pavel P. Novotný
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Retro koutek

Majstrštyk! Kouřící ježek!

Kdo ho neměl, ten tu nežil! Neskutečná 
vychytávka, kouřící ježek. Ten snad byl v každé 
rodině, sice ošklivej, až roztomilej a ještě bafal 
speciální cigára. To bylo pozdvižení…
Co bylo náplní cigaret, že tak hořely? Tvrdí se, že 
celuloid obalený v papíru, nebo ví to někdo z vás 
přesně? Každopádně postupně těch postaviček 
ježka bylo několik a nevypadal tak omšele, jako ten 
na našem obrázku. Byl ze sádry, tušíme, že stál asi 
3,50 Kčs a kouř smrděl.

Majka z Gurunu!

Ještě si vybavíte československý seriál Spadla z 
oblakov nebo chcete-li Spadla z nebe. 
Byl ve slovenštině, kde se i ve větší míře natáčel.
Kdopak tehdy nemiloval nádhernou 
mimozemšťanku Majku z Gurunu?
Seriál byl natočený v roce 1978, jako reakce na 
poptávku po scifi seriálu pro děti. 

A čem, že to vlastně vůbec bylo?

„O neobyčejném mimozemském děvčátku Majce z planety Gurun, která se dostala na Zem do malého 
slovenského městečka Čabovce, kde se seznámila s místními dětmi, se kterými prožívá vzrušující 
dobrodružství. Majka, jak se patří na mimozemšťanku, má dovednosti, které obyčejné děti neovládají –
umí létat, chodit po stropě, po vodě, replikovat libovolné předměty, měnit rychlost plynutí času a mnohé 
jiné. 
Je přirozené, že Majka s takovými unikátními schopnostmi se stane objektem zájmu jistých záhadných 
tajných služeb….“ píše se o obsahu seriálu.
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Nedobytné šampony!

Asi si říkáte, co je to za název Nedobytné 
šampony, ale nebojte se, není to nový druh 
přípravku na mytí vlasů, jen jsme tím chtěli 
poukázat na to, jak špatně se otvíraly.
Jak se postupně modernizovala výroba, tak trh 
opouštěly šampony v skleněných lahvičkách, 
místo nich se vyráběly v umělohmotných obalech 
a pak v těchto „polštářcích“, které byly výhodné na 
cesty, třeba na dovolenou či na tábory.
Vyráběla je v 80. letech Palma Bratislava, 
konkrétně závod Kozmetika Levice a šampony 
byly tradičních druhů a účinků.

Co se však výrobcům příliš nepovedlo, bylo otvírání těchto šamponů. Pokud jste u sebe neměli nůžky či 
nůž, bylo téměř nemožné se k obsahu „polštářků“ dostat. Prostě ani z jedné či druhé strany nešly 
utrhnout, s mokrýma rukama to bylo téměř sci-fi.

Zdroj: starypaky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZDRAVÍ

České lázeňství - Vráž

Lázně Vráž leží 10 km od královského města Písku v krásném prostředí lesnaté krajiny v údolí řeky 
Otavy. Základem pro poskytování lázeňské péče se stala budova zámku postaveného v roce 1875 v 
novogotickém slohu českým šlechtickým rodem Lobkowiczů, který zde měl až do roku 1926 svou letní 
rezidenci. 
Zámek a přistavěné léčebné a ubytovací pavilony jsou obklopeny zelení, které dominují anglický park a 
les, což návštěvníkům lázní poskytuje dostatečné soukromí a klid. Lázně jsou tvořeny třemi budovami, 
které jsou vzájemně propojeny a tvoří jednotný celek. Pacienti mají všechny aktivity – stravování, léčbu i 
ubytování „pod jednou střechou“ a vše snadno dostupné. Zámek i anglický park jsou kulturní památkou, 
a to významně napomáhá k zachování původního krajinného rázu a nedotčenosti území před necitlivými 
zásahy lidské činnosti při rozvoji krajiny.
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Přírodní léčivé zdroje

Jako přírodní léčivý zdroj se 
využívá peloid z PLZ Jezero. 
Ložisko peloidu se nachází 
nedaleko lázeňského místa a 
jedná se o rašelinu přechodovou 
prostou, která je z 
balneotechnického hlediska 
vhodná pro přípravu kvalitních 
zábalových směsí.

Léčebné indikace

Dospělí: nemoci nervové, 
nemoci pohybového ústrojí, 
nemoci onkologické.

Volný čas
Pro volný čas jsou k dispozici vnitřní i venkovní bazén, sauna, solárium, půjčovna kol, tenisové kurty, 
kuželník v parku, fitness, stolní tenis, kosmetika, pedikúra, manikúra, kadeřník a wifi připojení zdarma. 
V zámecké kapli se pravidelně pořádají koncertní vystoupení.

Výlety do okolí
Okolními rozsáhlými lesy, které navazují na zámecký park a lázeňský areál, vede mnoho vycházkových 
okruhů a cyklostezek. V blízkém okolí lázní můžete navštívit celou řadu významných památek; kostel sv. 
Jakuba Většího v Čížové, kostel Novorozené Panny Marie v obci Kostelec nad Vltavou, Varvažov, mufloní 
oboru v obci Dědovice, tvrz Kestřany. Nejunikátnější a nejcennější památkou vrážského okolí je 
Kamenný most přes řeku Otavu v Písku, nejstarší dochovaný most v Čechách. 
Nejvyhledávanějšími pamětihodnostmi jsou zámek Orlík ze 13. století, přestavěný v novogotickém slohu, 
a gotický hrad Zvíkov. 
Další zajímavá místa stojící za návštěvu jsou např. Milevsko, Český Krumlov, Týn nad Vltavou, Putim, 
Bernartice, Albrechtice nad Vltavou, Holašovice, Strakonice, Chýnovská jeskyně, Bechyňský, Žďákovský 
a Podolský most, rezervace V Obouch, Kladovský viklan.

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

ČEŠTINA

O Vánocích a dovolených budete mít jistě víc času na čtení a taky naučení se něčemu novému. Tady jsou
tedy slova, ve kterých se často chybuje. Věřím, že to pro vás bude zajímavé čtení.

Slova, v nichž se velmi často chybuje

Chybně:         Správně:              Chybně:              Správně:
achilovka         achillovka              Interupce                       interrupce
bryndza                    brynza                     rozanalyzovat               analyzovat
cenník                       ceník                       Mohamed                      Muhammad
dvacetileté výročí  dvacáté výročí      Novák Jan                     Jan Novák
vyjímečný               výjimečný                pane Janák                    pane Janáku
v kalhotech             v kalhotách            vichystický                     vichistický
klaxon                      klakson                 lobbystický                     lobbistický
konec konců          koneckonců           snažší                              snazší
kontraadmirál         kontradmirál         spoluúčastnit se            účastnit se
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kontraverze             kontroverze           spolupodílet se              podílet se
lehtat                       lechtat                    přišel tady                     přišel sem
loyalita                     loajalita                  učit češtinu                    učit češtině
lyžina                       ližina                       to stejné                         totéž
mezzanin                 mezanin                 pět let zpátky                 před pěti lety
míting                      mítink                     více zelený                     zelenější
nešťovice                 neštovice                víc jak dva roky            víc než dva roky
niť                            nit                             začnul                            začal
non stop                  nonstop                  odsouhlasit                  schválit
oxyd                         oxid                          kdyby jsme                   kdybychom
Šalamoun             Šalomoun                kdyby jste                     kdybyste
potencionální        potenciální              když bych                      kdybych
právoplatný           pravoplatný            kde kdo                         kdekdo
protěžovat             protežovat              málo kdo                       málokdo
recirkulace            cirkulace                  extrémistický                extremistický (ale: extrémní)
rengen                    rentgen                   schématický                  schematický
respektivě              respektive               tématický                       tematický
standartní              standardní              tréning                            trénink
tamnější                 tamější                     zbyde                              zbude
tenší                        tenčí                         vysutý                            visutý (žebřík)
tlouštka                  tloušťka                   vyšívka                            výšivka
vlašťovka               vlaštovka                 vytypovat                      vytipovat
vstřiknutí               vstřik                        wat                                  watt
zběr                         sběr                          do NATA                        do NATO
holocaust               holokaust               vyhražený                      vyhrazený

Toponyma, v nichž se velmi často chybuje

Chybně:      Správně:                Chybně:                 Správně:
Atlantický oceán   Atlantský oceán       Bánská Bystrica            Banská Bystrica
Baltické moře        Baltské moře           Bardějov                          Bardejov
Azerbajdžán         Ázerbájdžán             Bráník                              Braník
Budapešt              Budapešť                   Jánské Lázně                   Janské Lázně
Himaláje               Himaláj                    Králický Sněžník            Kralický Sněžník
Istambul               Istanbul                    Partizánské                      Partizánske
Kijev                       Kyjev                         Povážská Bystrica          Považská Bystrica
Lybie                     Libye                         Újezd nad lesy                  Újezd nad Lesy
Indonézie              Indonésie                 Gruzínci                           Gruzíni
Rožumberok         Ružomberok           Arménci                            Arméni
Barandov               Barrandov               Irán                                    Írán
Šalamounovy o.    Šalomounovy ostrovy

Zapamatuj si:

Balt = kraj u Baltského moře                               zatímco: Baltik = Baltské moře
Štrbské pleso = jezero v Tatrách                        Štrbské Pleso = slovenská obec
Bílá hora = místo bitvy v roce 1620                    Bílá Hora = pražská čtvr_
Trója = starověké město v Malé Asii                  Troja = pražská čtvrť

Slova a slovní spojení nejapná
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Blbě:                                           Lépe:
post                                               funkce; úřad; sinekura
upřednostnit                               zvýhodnit
přetrvává                                      trvá; zůstává
dopad                                            ohlas; účinek; odezva; vliv; následek; důsledek
přístup                                          pojetí; postoj; vztah; stanovisko; metoda
zvyšuje se počet                         přibývá
daleko víc                                     mnohem víc
klade si za cíl                              snaží se o; pokouší se o; usiluje o; hodlá
odvysílali jsme                            vysílali jsme
v současné době                         nyní; teď; právě
do současné doby                     dosud; dodnes; zatím
časový horizont                          výhled; termín
hrozně se mi líbí                        velmi se mi líbí
je to strašně důležité                 je to velmi důležité
celý případ se vyšetřuje           případ se vyšetřuje
podat návrh                                navrhnout
stoupl více než o 5 %                 stoupl o více než 5 %
sleva -20 %                                  sleva 20 %
svou vinu odmítá                      svou vinu popírá
chci se zeptat na otázku          chci položit otázku

Nesnesitelné fráze a kecy

politická scéna
politická scéna
napříč politickým spektrem
je jazýčkem na vahách
volby dopadly tak, jak dopadly
projevit připravenost
vyslat signál
ustál to
je to v pohodě
je to super
je to o tom

Co chtěl vlastně básník říci

Než napíšeš nějaké slovo, musíš přesně vědět, co vlastně znamená, tj. znát jeho sémantický obsah. 
Uvědom si například významové rozdíly u těchto dvojic slov:

alternativa                  varianta
příčina                         důvod
výsledek                      důsledek
dopravce                     přepravce
hospitalizace             hospitace
elektrický                  elektronický
psychický                  psychologický
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meteorit                     meteor
najmout                     pronajmout
podlaží                      poschodí
povědomí                 podvědomí
zaměstnání              povolání
stoletý                      staletý
zásuvka                     zástrčka
trasa                          trať
šroub                        vrut
rozdělovat                rozlišovat
legislativa                 zákon
nebe                         dudy

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

NAPSALI JSTE NÁM

Vylet na Mauritius - pokračování

V.PRVNI NOC.     

Kdyz jsme tedy odchazely prvni vecer z baru vedeli jsme o ostrove tolik, ze by se za ty znalosti nestydel 
ani domorodec. Navic jsme si pak doplnili informace z turistickych prospektu a pak jiz nezchazelo nic 
jineho, nez overit si vsechno na vlastni oci. A to jsme mohli lehce, protoze v cene vyletu bylo i pujceni 
auta Mini Moris (jakoby organizatori vedeli, ze turista nebude prilis verit prospectum a vypraveni 
domorodcu) gratis na osm dnu a 300 mil a pak za kazdou extra mili 30 centu, nebo 15 Rupiji za den. Na 
Mauritiu jsou totiz rupie a za 1 jihoafricky rand jsme dostali 7.5 rupiji, takze jsme byli bohaci se stovkou 
rupiji kapesneho pro kazdeho.
      Ukol byl jasny – prozkoumat ostrov a potvrdit, ze se opravdu jedna o “Perlu Indickeho oceanu”. Meli 
jsme na to 12 dni, na tom jsme se shodli vsichni tri, ikdyz jsme meli tu a tam vyhrady k tomuto 
honosnemu pridavku.
      Tak napriklad hned prvni noc byla pro nas utrpenim, kdyz jsme se ne zcela aklimatizovani v 
tropickem pasmu hodlali ulozit k spanku. Na nasem pokoji nejen ze byla spousta komaru a nocnich mur, 
ale i jesterky ktere je na strope lovily a 3-4 cm cockroaches, jinak zname jako svabi. Pro turisty zvykle 
maximalne na obycejne mouchy a mury to bylo trochu moc. Chtel-li si brouka rukou smest nebo 
zaslapnout ci jinak likvidovat a on, kdyz videl ze pesi neutece, vzletl a narazel do vseho jako u nas 
chroust. Byl vsak ctyrikrat vetsi. Brzy jsme poznali, ze nikdo z domorodcu si jich nevsima a ze naopak
jsme smesni svym pocinanim pri pronasledovani tohoto exotickeho hmyzu a tak po nejake chvili jsme 
pritomnost teto haveti brali tak, jako ze to je kus Mauritia a ze maji pobyt v nasem hotelu predplaceny.
      Horsi vsak bylo , ze na tri postele byly jenom dve moskytiery. Natahl jsem moskytieru kolem postele a 
za chvili to ze me lilo tak, ze jsem mel propocena prosteradla. Vzduch se dal krajet a spat se nedalo. 
Zustali jsme dlouho vzhuru.
     Pozdeji jsem si protahl moskytieru a dovnitr jsem pritom chytil par komaru, kteri, protoze nemohli 
zevnitr ven, si na me tak pochutnali, ze jsem rano vypadal jako kdybych probeh koprivami.
      Pristi noce jsme radsi zustavali dlouho vzhuru v hotelovem baru pri debate s domorodci a turisty. 
Ovsem i tam si neni clovek jisty. Sedeli jsme takhle jednou, kdyz nahle vidim pekneho, asi 25 cm velkeho, 



Krajanské listy

Prosinec 2016 a Leden 2017 28/52

cerveneho morskeho kraba jak si to spaciruje primo pod stolem. Oni v noci vylezaji na lov a ja tehdy 
vlastne videl takoveho kraba poprve jinak nez pripraveneho k jidlu. Ale i v tom jsme se brzy otukali a pak 
uz nas neprekvapilo nic.
  
VI.LAGUNA.

Prvni den jsme venovali prohlidce nejblizsiho okoli hotelu a hlavne koupani. Potrebovali jsme se jaksi 
aklimatizovat. Zabak mel svoji a ja jsem si pujcil lehkou potapeckou vyzbroj (bryle, ploutve, snorkl) a za 
Kubova bedliveho sledovani ze brehu jsme se vydali asi 1 km od plaze smerem ke koralovemu atolu. 
Nemuseli jsme se v tomto pripade bat zraloku, protoze atoly kolem ostrova, ve vzdalenosti asi 3 km, byly 
prirodni ochranou ostrova pred vlnobitim a turistu pred zraloky. A v Indickem oceane jich je spousta 
druhu, takze si clovek ani nevybere. Jen na Africkem pobrezi zije asi sest druhu zraloku a z toho jeden, 
tak zvany Zambezsky, ktery muze zit jak v rece Zambezi, tak i v mori.
      Zraloku jsme se bat nemuseli a tak jsme se bezestrachu potapeli do 3-4 metru hluboke laguny. Bylo 
to nadherne, skoro fantasticke! Vsechny barvy sveta, nebo bileho svetla, na dne i na zivocisich! Mit tak 
potapecskou kameru a ukazat vam jak jsme to videli! Shledl jsem kdysy zabery z more, ale to nebylo to 
co muzete videt na vlastni oci. Potapel jsem se i v Jadranu, ktery je prekrasny, ale to nic nebylo proti 
tomu co jsem videl na Mauritiu.
      Potapeli jsme se asi po tri hodiny a stale jsme objevovali neco noveho, zajimaveho, sledovali souboje 
krabu, morske koniky, videli jsme jak krab “poustevnicek” nasel novou ulitu jako novy domov, videli 
jsme chobotnici ktera byla schovana pod velkym kamenem, ktery jsme spolecnymi silami prevratili, 
protoze v mistech pod kameny byva nejvice zivocichu. Videli jsme zive skeble, lastury velke jako misa na 
ovoce a videli jsme tez obrovskou, nam neznamou, rybu, ktera mela obrovske oci, nebo misto oci tenisove 
mice, jak se vzdy premistilo jeji dlouhe telo z jedne strany jeskyne na druhou.
      V tu chvili jsem prestal byt potapecem, jeste jsem se ji na okamzik dival do oci a pak jsem volil craula 
jako nejrychlejsi plavecky zpusob a upaloval ke brehu. Samozrejme Zabak tez, ikdyz mi rikal, ze se nebal, 
ze plaval na breh, protoze se napil pri dychani. Ja mu veril, doopravdy se napil, ale bylo to pritom jak se 
lekl a zapomnel ze je pod vodou a hezky z hluboka nasal ze snorklu tu zatracene horkou vodu, ktera vsak 
poskytovala tak kouzelnou podivanou. Kuba nas ze brehu nemohl varovat proti nebezpeci pod vodou.
      Tak jsme meli hned prvni den koupani az az, ale uz jsme si domlouvali dalsi vylet do hlubin, tentokrat 
s harpunou. Nikdy jsme ji vsak nepouzili.
      Jak lezime na plazi a na zadech, videli jsme za sebou vrcholek hory Le Morne, ktere by tezko odolal 
kazdy horolezec. Padlo nekolik slov a padla i sazka, ze na to horu Zabak vyleze. Samozrejme nevylez a 
prohral pet piv, ktera nam v tropech prisla vic nez vhod.

   VII.DOBRY RANO “

OstrVVem jsme byli cim dele tim vice nadseni. Brzy jsme poznali pricinu mnoha potoku, ricek a rek na 
ostrove. Kazdy den tam totiz prselo. Nikoli vsak na plazich ci na pobrezi. Jak jsem jiz napsal, ostrov je 
velice clenity. Uprostred a na jihozapade jsou hory, ktere jsou pricinou vysokych srazek a vzniku asi osmi 
jezirek, ktera jsme postupne pri nasich toulkach navstivili. Divate-li se z plaze na siry ocean, vidite 
modrou jasnou oblohu. Teprve u ostrova a nad nim se vodni pary srazeji a v nedalekem vnitrozemi to 
vsechno z oblohy spadne. A tak to jde denne.
      V rickach je plno ryb a tak vas napadne, ze jste v raji. Ale to vse jenom potud, pokud neuvidite nuzne 
rybarske chatrce z bambusu a palmovych listu primo na pobrezi a na spadnuti. Kazda takova chyse ma 
pojmout nejmene pet clenu rodiny, takze bohatemu turistovi se udela nevolno, naskytne-li se mu 
podobna podivana. Kazda zeme ma svych nekolik hornich tisic a spoustu spodnich tisicu, ale toto byl 
opravdu velky extrem. Videli jsme i luxusni vily barevnych domorodcu, za ktere by se nestydeli ani bili 
zazobanci v Jizni Africe.
      Pri debate s nasim vrchnim cisnikem jsme se dozvedeli takovou malou zajimavost. “ Odkud jste , 
mluvite francouzsky?”, zeptal se nas anglicky, protoze podle vseho bylo na prvni pohled zrejme, ze jsme z 
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daleka. “ Takovou rec jsem nikdy neslysel, jakou reci mluvite? “ pokracovaly otazky. Tak jsme se tedy 
priznali, ze jsme z Ceskoslovenska. “ Ceskoslovensky jazyk, tak to ja znam, tak tady mate krajana! Isac 
Burger je jeho jmeno a bydli v Port Louis. Patri mezi nejbohatsi lidi na ostrove a prijel na Mauritius pred 
30ti lety. Patri mu cukrovary, obchody a ruzne male tovarnicky na jeste ruznejsi zbozi. “ rekl a my jsme 
byli tak nejak mile poteseni a hrdi na krajana. Dostali jsme jeho presnou adresu a rekli jsme si, ze ho 
navstivime.
      Jeste se nas vrchni zeptal jak se rekne “good morning “ cesky a pak jako osoba ovladajici vsechny 
svetove jazyky, vysvetloval a poucoval pikoliky, ze “ ceskoslovenskym “ jazykem je to “ dobry rano “. Od 
te chvile to bylo kazde rano pri snidani: “ bonn joure (vlastnim jazykem), good morning (urednim, 
oficialnim jazykem) a dobry rano, jazykem nasim, coz melo asi naznacit, ze jsme vitanymi hosty. Bylo to 
moc hezke na poslech, kdyz ti kluci v uniformach zvatlali “ dobry rano “ kazde rano. My jsme se na 
oplatku naucili nekolik francouzskych slov, ale myslim ze to bylo spise proto, abychom si umeli porucit 
neco z francouzsky napsaneho jidelnicku. Spokojenost byla oboustrana a oni si pravdepodobne take mezi 
sebou rikali o tom, jak zvatlame my.

VIII.GRAND BASSIN.

Zminil jsem se jiz o jezircich, ktera jsme na ostrove navstivili. Nasi pozornost upoutalo obzvlaste jedno -
Grand Bassin -, poutni misto ostrovanu. Nechci hlasat bludy a proto jen to, ze jednou do roka zde konci 
pout domorodcu, kteri z nabozenskych ci jinych duvodu toto misto cti. Az na misto je vybudovana nova 
silnice koncici parkovistem. Jezirko ja na dne krateru, pomerne hlubokeho a proto se tam voda 
drzi. Po obvodu kratera jsou jakesi schody, podobne jako amphitheatre divadla z rimskych a reckych 
dejin.
      Na vrcholku kopce (vyhasle sopky) je kaplicka a u ni se stridaji straze po cely rok, ve dne v noci. V te 
dobe jsme v techto mistech byli jedini turiste a vlastne, vyjma straze, jedini lide v okoli, coz nam ubiralo 
odvahu se zeptat na podrobnosti, az nas odvaha opustila uplne. Meli jsme vsichni tri ten tajuplny pocit 
neznama a mistiky. Urcite to bylo nabozenske misto.
      Z tohoto kopce byl prekrasny pohled na cely ostrov, kde cely obzor koncil v oceanu. Ostrov v jeho 
jizni casti jsme doslova prehledli. Meli jsme tehdy stesti, ze v tu dobu ve vnitrozemi neprselo. Dlouho to 
vsak netrvalo a na nasi ceste v Mini Moris domu k mori, z niceho nic obrovsky lijak, takovy, ze jsme 
muesli zastavi a pockat, az to trochu prejde. Cekali jsme asi hodinu. Pak jsme to riskli a v mirnejsim 
desti, ktery by presto v Praze zpusobil kalamity, jsme se ubirali pomalu na nase stale slunecne Le Morne, 
kde jsme bydleli. Za par mil jizdy jsme skutecne byli v suchu. Za nami jsme zretelne videli mohutne 
provazy deste, pred nami krasny, modry Indicky ocean, ktery zatim budu povazovat za nejkrasnejsi z 
oceanu ktere znam. Znam dva, Indicky a Atlanticky.
      Jako 15lety jsem snil o dobrodruzstvich plnych palem, tropickych pralesu a pousti. Dnes se mi to 
trochu vyplnilo, ale jiz to nejsou dobrodruzstvi ocima patnactileteho, ale petadvacetileteho a trochu 
chytrejsiho. Je zrejme, ze bychom se takhle nikam daleko nedostali a proto se vratme k popisu nasi cesty.
      Kdyz jsme jeli asi hodinu, vcetne zastavek pri spatreni ruznych opicek skakajicich na silnici a 
pokusech je krmit nebo fotografovat pro fotomomentky, ktere mely zvecnit nas vylet pro budoucnost, 
jsme dojeli do naseho hotelu a s chuti jsme se vrhli do prohratych vln laguny. Byla streda a to byva vecer 
pro turisty z kontinentu v hotelovem baru. Naplni vecera byla ukazka lidoveho tance a zpevu. Tesili jsme 
se o to vice, protoze jsme o tomto umeni zvanem “Sega” zvedeli od domorodcu.
  
IX.SEGA. 

Po veceri, kdy jsme si pochutnali na languste s majonezou, nejake smazene rybe se zeleninou, zmrzline a 
dortu, jsme presli do barove casti hotelu, tam kde prave muzikanti zacinali pripravovat sve nastroje na 
“parketu” z lestene zuly a tanecnice s tanecniky na sebe oblekali dalsi casti pestrych odevu, ktere mely 
dodat lidovy raz celkove podivane. Byly to vlastne jakesi lidove kroje, ale pro nas Cechy ponekud stridme 
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pri predstaveni bohate zdobenych a pracne vysivanych kroju Hanackych, Moravskych ci Slovackych. Je 
to vsak dano klimatem a pouzitim.
      Zkusil jsem si zatancovat Segu z peknou domorokou a myslim , ze jeste lepe svedu Polku nebo 
Cardas, ktere tvori folklor u nas doma. Mohu tedy rici, ze tancovat Segu pet minut je jako tancovat polku 
hodinu. Tancuje se vsemi castmi tela, vse se musi alespon chvet, kdyz uz ne “segovat”. Moje tanecnice 
tancovala vsim co mela, vcetne tvare a oci. Je to vrozeny temperament, ktery je znam u Tahitanu, 
Malajcu, ale uplne jiny od Africkeho. Jak jsem jiz psal, je na Mauritiu jakasi spojitost s temito rasami z 
historie osidlovani ostrova.
      Zpustila hudba. Nastroju mnoho, ale ja znam pojmenovat pouze kytaru a rumbakoule. Byly zde 
foukaci nastroje, jakesy okariny a pistalky a to vse dohromady tvorilo libozvucny, harmonicky celek, 
ktery doprovazel zpev dvou ci trech zpevaku ve dvou ci trech hlasech. Rytmus bych vyjadril nejlepe 
takhle: taa-ti-ti-taa-ti-ti-taa-ti ….. taa-ti-ti-taa-ti-ti-taa-ti….. atd. Tanecnice mely kvetiny ve svych 
cernych , dlouhych vlasech a za pasem. Dlouhe sukne skryvaly krasne nohy, ale to jenom potud, pokud se 
tanec nerozproudil. Tancici stali proti sobe a “sejkuji”. To nebyly nucene , trhave a nervozni pohyby, to 
byla nadhera, balada, to byla vec, to byl balsam pro oci divaka! Tak prirodni a prirozene!
      Napsal-li jsem, ze tanecnici stali proti sobe, neni to uplne pravda, protoze oni kleceli, oni lezeli vedle 
sebe i na sobe, obihali se, menili partnery, radostne kriceli a vyskali, menili se u nastroju a u tanecnic. 
Kdyz skoncil prvni tanec, turista urcite vedel o co asi jde, rekne-li mu nekdo “Sega” a chtel videt a slyset 
dalsi! Podival-li jsem se na stojici i sedici kolem “parketu”, videl jsem jak rytmus hybal s kazdym, kdo 
nebyl momentalne hluchy. Jasali i jihoafricti turiste, kteri si tak priliz zakladali na sve bile barve pleti a 
verim, ze by se velka vetsina vzdala apartheidu pri pohledu na krasna, urostla tela tanecnic a tanecniku.
      Tak to pokracovalo cely vecer a ja dodnes nepochopim, jak to mohli tancici vydrzet tak dlouho. Mne 
pristi den bolelo cele telo, asi tak jako kdyz novopeceny kulturista zacne cvitit prvni den a cvicebni davku 
prezene, protoze chce byt tim kulturistou co nejdrive. Krasny vecer skoncil serii lidovych pisni, ktere byly 
zrovna tak hezke jako tanec a my jsme poznali, ze zivot muze byt hezky i v chude zemi, hlavne ze lid nema 
chudeho ducha a dovede se bavit a zivot uzivat. Tak tomu vsude neni a je to skoda.
  
X.TYPICKE RANO.

Rano, jako obvykle, smerovali nase kroky do more. Rybari se kolem osme jiz vraceji ze svych loveckych 
mist na barkach, ktere jsou snad stejne u vsech ostrovanu na vsech morich sveta. Byly stare, plachty 
vysely na napovazenou nahnutem stezni a davaly kazdemu divakovi moznost zvedet o materialnich 
pomerech majitele. Casto ani plachty nebyly, jen pet metru dlouhe bidlo, kterym se stale usmevavi kluci 
odrazeli ode dna za zpevu pisni ci hlasiteho zdraveni turistu a kamaradu na brehu. Casto prirazili ke 
brehu a dali nahlednout do sve “kuchyne”. Na dne clunu se to jen hemzilo chobotnicemi, lasturami, 
skeblemi a ruznymi rybami. Skeble vetsinou prodavali na miste a nestacili kryt poptavku. Proto uzavirali 
obchody predem s tim, ze zitra rano ve stejnou dobu se dostavi s tim ci onym, podle toho co si vybiravy 
turista pral.
      Voda v lagune je cista a pruzracna tak, ze je videt mnoho metru do hloubky, takze rybari, odvazne 
stojici na same zadi sve vratke barky a odrazejici se ode dna, z te vysky nad vodou lehce rozeznali skebli ci 
krasne zbarveny koral hluboko ve vode. Korali vsak vetsinou chranili pred lovenim, asi vedeli, ze koralovy 
atol je prirodni ochranou ostrova pred mnoha zivly. Rybari pak hodili kotvu-kamen a ani se nenamahali 
potopit. Meli specialni haky, kterymi zrucne zachytili svuj object a vytahli na clun. Svuj lov obvykle 
koncili kolem osme, protoze pozdeji se nedalo na mori horkem vydrzet. Kdy na more vyjizdeli, se mi vsak 
nikdy nepodarilo zjistit. Pravidelny spanek do osmi mi v tom zabranoval.
       Po celou dobu pobytu jsme si zde odpocinuli od anglickych snidani, kterych jsme presyceni z Afriky. 
Stale to same: juice, kase, vejce se sunkou, burtik, topinky a caj s mlekem. Ted to bylo neco jineho. Co 
srdce raci, “ jen si objednejte - do ctvrthodiny mate vse, co budete chtit”, takto nas pobizel vrchni cisnik a 
nemohl pochopit, ze my nechapeme jeho. Vetsinou to ted , pro nas tri, odnesla misa ovoce, ovocne stavy, 
polevka, cerstva, snad rano vylovena ryba a bifteky s bramburky. Samozrejme syr a vino! To je Francie a 
takovy je Mauritius!
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      Nesmirne spokojeni, nasyceni a v dobre nalade jsme si pak pri dobrem doutnicku urcili plan na cely 
den. Tento den to byl Port Louis, hlavni mesto ostrova, ktere jsme samozrejme museli navstivit, chtel-li 
jsme mit celkovy i uplny obraz zivota na ostrove.

XI.PORT LOUIS.
     
O.K. Sedlo se a jelo se. Nas Moris ubihal po pekne silnici pri pobrezi a protoze pojem “dalka” je na 
ostrve pojem neznamy, brzy jsme uvideli napred kotvici lode na mori, pak vyssi stavby mesta a najednou 
jsme v nem. Driv nez se nadejeme, zapadneme do toho chaosu, zmatku, smesice lidi a zvirat. Port Louis! 
Jedeme krokem a hledame parkoviste. Aut na ostrove moc neni, jsou zde ponejvice taxiky, ktere by nas 
dopravili na druhy konec ostrova za dve hodiny a 40 rupiji. Neni to pry moc a meli pravdu. Zaparkovali 
jsme primo v pristavu, ponevadz prave zde jsme meli spoustu objektu, ktere bylo treba fotografovat. 
Velke lode, stary pristav, lidi vsech ras.
      Jen jsem otevrel dvere auta, priskocil ke me mladik, ktery mel v naruci a na retizku malou opicku. 
“Chcete? Koupite? Neni draha! Vemte! Kupte! Neni draha! “ a porad dokola. Asi nic jineho anglicky 
neumel. Samozrejme jsem ji nevzal, mame opicky v africke prirode. Hned nato divka, Indka, nabizela 
banany z kramku sveho otce. Tak hezky se usmivala, ze jsem si vzal jeden a dal ji rupiji. Doopravdy jsem 
nemel v tom horku chut.
      Zamirili jsme na postu, odkud kazdy z nas poslal alespon tricet pohlednic rodine, znamym a pratelum 
do celeho sveta. Proc by nemohli vsichni vedet, ze jsme si udelali malou dovolenou na jeste mensim 
ostruvku v Indickem oceanu. Zakoupil jsem zaroven pro svoji filatelistickou sbirku malo, trochu 
cennejsich znamek. Netouzil jsem moc po vyplatnich seriich. Dostal jsem takove, ktere by mi nekteri 
sberatele zavideli. Konecne, nic ve zlem, po navratu do Jizni Afriky, mohu menit.
      Kdyz jsme vyridili tyto zalezitosti, sli jsme do pristavu. A tu najednou vidim, jak na dvou blizkych 
lodich, kotvicich primo u hraze, se trepotaji rude vlajky. Zapochybovali jsme, ze by to mohla byt ruska, 
spise cinska, protoze Cinanu je zde spousta, ale kdyz jsme se lepe podivali, videli jsme zcela zretelne 
kladivo a srp. Rusove na Mauritiu!
V tu chvili jsem zacal vzpominat na uvodni veticky v ruske konversaci a byl jsem rozhodnut vstoupit na 
palubu jedne z nich. Hlavou mi tez blesklo, ze by me mohli i zajmout a vratit do Ceskoslovenska, odkud 
jsem pred nedavnem odesel ilegalne.
      Tezko se mi mluvilo, to byla doba nez jsem si vzpomnel na “kak tvojo delo, kak pozivajete”. Zabak a 
Kuba radsi zustali na brehu a sledovali moje pocinani. Kdyz jsem vystupoval po lavce, nabyl jsem 
presvedceni, ze jde o Rusi, protoze posadka sedela u stolu a hrala domino.
      Vsichni meli tak kulate obliceje a typicky rusky vyraz. Zeptal jsem se mohu-li vstoupit. Mohl. 
Pozdravil jsem a snazil navazat rozhovor. Kluci namornicky byli docela radi, ze mluvim jejich reci a 
zeptali se me odkud jsem, ze znam rustinu. Zavahal jsem, ale pak presvedcive rekl, ze jsem Fin. Nevim 
jak me to napadlo tak najednou, ale zrovna tak nahle me napadlo, co kdyz je nekdo z nich z Karelofinske 
oblasti a umi finsky. Nebyl. Rekl jsem, ze rozumim vsemu, ze vsak spatne mluvim. Dozvedel jsem se, ze 
jsou rybari, ze maji za sebou dlouhou cestu z Kamcatky a ze jsou unaveni tim tropickym horkem. 
Usilovne jsem premyslel jak se rusky rekne “Berou? Berou? Na udicky serou! “, ale nastesti jsem si 
nevzpomnel. Trochu jsem je vyzkousel z anglictiny, ale nemelo to cenu. Odesel jsem s pozdravem “Ahoj “ 
a teprve kdyz jsem byl zase na brehu, zavolal jsem na ne ze jsem turista z Ceskoslovenska. Trochu se 
divili, ale bylo takove horko, ze to ani nerozebirali a hrali dal domino. Mozna ze nevedeli, kde ta zeme je.
      Udelali jsme par snimku s ruskou lodi, videli jsme tez americke namorniky v paradnich uniformach, 
definitivne to nebyli rybari a pak jsme se vydali na obrovskou trznici ve stredu mesta, kde bylo mozno 
sehnat cokoli. Jedna polovina byla vyhrazena pro potraviny, ovoce a koreni, druha pro zbytek co na svete 
existuje. Verim, ze takovy “obchodni dum” uz v zivote neuvidim.
      Docela jsme zapomneli, ze je pozde odpoledne. Bylo na case se pomalu vratit na hotel, protoze jsme 
byli hladovi, ziznivi a docela unaveni. Tak se stalo, ze jsme nenavstivili krajana Isaca Burgera, Cecha 
v Port Louis, kvuli kteremu jsme sem hlavne jeli. Skoda, ze nas nepoznal, protoze jsme pryma kluci! 
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Spokojili jsme se s tim, ze staremu panovi pozdeji napiseme. Do dnes jsem vsak nenapsal, takze si jenom 
mysleme, ze tam opravdu jeste zije. Musel asi opustit republiku tesne pred valkou, v roce 1939.     

XII. ZAVER.

A takto pokracoval kazdy novy den. Ranni koupel v lagune, snidane a pak vylet po ostrove. Vyhledavali 
jsme pro naseho Morise teren, podobne jako organizatori motokrossu. Schvalne jsme odbocovali ze silnic 
na ztezky, skrz trtinove plantaze a male vesnicky. Poznali jsme zivot lidi a raz krajiny. Spousta fotografii a 
diapositivu jet toho dokladem.
      Litovali jsme, ze pobyt pomalu konci a ze musime zpet do Afriky. Jen jsme se aklimatizovali, tak 
mame odjet. Stacili jsme na ostrove jeste oslavit “stedry vecer” a dva svatky. Lide, kteri v zivote nevideli 
pravy snih, strikali vapno na jakousi vysokou travu a chteli ho tim napodobit.
      Byly vanoce 1969 a my jsme si tak trochu zavzpominali na domov, na pulnocni msi v kostele sv. 
Jakuba, kde hrali Rybovu komposici pro varhany, na to, jak je hezke, je-li kazdy rok jaro, leto, podzim, 
zima, s presne takovym sezonim pocasim jake je u nas doma. Zil jsem tam 25 let sveho zivota, takze vim o 
cem mluvim (pisu).
      Zabak, Kuba a ja jsme prazaci, takze jsme meli hodne spolecneho pri vzpominkach na detaily Prahy, 
zacinajici hospodami. Zivot je velice rozdilny uz v ruznych zemich Evropy, natoz pak v ruznych 
kontinentech. Chce-li to nasinec v cizi zemi rychle a dobre zvladnout, bude urcite plne zaneprazdnen 
prvni 2-3 roky. Neni to jen naucit se jazyk toho ktereho statu, je treba se ucit zvykum, jist jidla ktera ti 
lide ji (coz je nekdy mnohem tezsi, nez si leckdo pomysli) a aklimatizovat se.
      Svatky utekly a pred nami byl uz pouze odlet. Neradi jsme opousteli ostrov, ale vse hezke ma svuj 
konec a tak jsme kapitulovali. Tehdy jsem si rekl, ze se urcite pokusim svym volnym, pisatelskych zakonu 
prostym slohem, vas alespon trochu seznamit s Mauritiem, jeho historii a soucasnosti a ted jste prave ten 
vytvor docetli.

Poznamka pisatele:
Kamaradi Zabak a Kuba uz odesli na onen svet a Buh jim pozehnej. 
Prosim ctenare a ti , kteri je znali, aby poctili jejich pamatku. Puvodni diapozitivy a fotografie mi nebyly 
vraceny z redakce casopisu Kvety v Praze, kam jsem tuto povidku v roce 1970 poslal. Nebyla zverejnena, 
protoze byla “politicky nekorektni”.

Příspěvek je v původním znění originálu a poslal nám ho pan JIRI  POLICAR
Prosinec 1969

Pretoria
South Africa

Děkujeme
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ZÁBAVA

Recepty

Ořechové rohlíčky

Na 24 kusů budete potřebovat: 
100 g másla
80 g moučkového cukru
2 žloutky, 30 g droždí
250 g polohrubé mouky
250 g hladké mouky
250 ml mléka
špetku soli
1 vejce na potření. 

Na náplň: 170 g ořechů, 90 g moučkového cukru, 
200 ml mléka. špetku drcené vanilky, 1 lžičku 
rumu, 2 lžíce strouhanky

Postup: 
Z poloviny vlažného mléka, rozdrobeného droždí, trošky hladké mouky a cukru nechte vzejít kvásek. 
Mezitím dejte do velké mísy obě mouky, sůl, žloutky, nakrájené máslo, cukr a zbylé mléko. Přidejte vzešlý 
kvásek a vše důkladně propracujte. Bochník těsta dejte do mísy, poprašte moukou, přikryjte utěrkou a 
nechte kynout na teplém místě. Trvá to přibližně 40 minut.
Mezitím připravte náplň. Rozemleté ořechy svařte v horkém mléce, přidejte cukr, vanilku, rum a 
strouhanku. Těsto rozdělte na 3 díly. Z každého vyválejte kulatý plát a pak rádýlkem nakrájejte na 8 
trojúhelníčků. Na každý dejte hromádku ořechové náplně a zatočte a mírně zahněte do tvaru rohlíčku. 
Poskládejte je na plech vyložený pečicím papírem, potřete rozšlehaným vejcem a nechte ještě chvíli 
kynout. Pečte je 15 až 20 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Tip: Ještě horké koláčky pocukrujte moučkovým cukrem smíchaným s troškou drcené vanilky.

Hrušky v červeném víně

Pro 4 osoby potřebujete: 
2 hrušky
1 láhev dobrého červeného vína
3–5 lžic cukru
3 hvězdičky badyánu
2 svitky skořice
10 hřebíčků

Postup: Hrušky oloupejte a dejte do hrnce. Zalejte 
je vínem a přidejte všechno koření a cukr. Vyberte 
raději menší hrnec, ať jsou hrušky co 
nejponořenější a nemusíte je v průběhu vaření 
otáčet. 
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Hrušky postavte na sporák a vařte na nejnižší plamen asi hodinu. Měly by jen lehce probublávat. To, že 
jsou uvařené, poznáte podle toho, že do nich píchnete vidličkou a jsou měkké jako máslo. Hrušky poté 
opatrně naběračkou vyndejte ven a nechte chvilku vychladnout.
Poté je přepulte, lžičkou jemně vyjměte jádřinec a každou polovinu nakrájejte na tenounké plátky. Ty pak 
rozprostřete na talíř (na každou porci vám stačí polovina hrušky), přidejte kopeček vanilkové zmrzliny, 
zakápněte ještě trochou vína a můžete podávat.
Zbytek svařeného vína rozhodně nevylévejte. Sice z něj pravděpodobně vyprchal všechen alkohol, to ale 
neznamená, že ho nemůžete vypít k tomuto lahodnému desertu.

Tip: Uvádíme recept na 4 porce, doporučujeme ale hrušek uvařit rovnou dvojnásobek, chutné jsou i po 
vychladnutí!

Sekaná plněná houbami

Na 4 až 6 porcí budete potřebovat: 

500 g mletého masa (vepřové a hovězí mix)
2 vejce
3 rohlíky nebo housky
trochu mléka, sůl, pepř, majoránku
1 lžíci nasekané petrželky
1 cibuli, 1 stroužek česneku
strouhanku na zahuštění podle potřeby

Na náplň: 
200 g čerstvých žampionů, 1 cibuli, 100 g 
anglické slaniny, 1 lžičku lístků tymiánu, sůl, 
pepř, olej

Postup: 
Pečivo nakrájejte na kousky a zalejte trochou vlažného mléka. Do jiné mísy dejte mleté maso, rozšlehaná 
vejce, nadrobno nasekanou cibuli, prolisovaný stroužek česneku, petrželku a pak přidejte namočené 
pečivo.
Směs osolte, opepřete, přidejte trochu majoránky a důkladně propracujte. Podle potřeby přidejte na 
zahuštění směsi trochu strouhanky.
Maso pak nechte odpočinout a připravte houbovou náplň. Na oleji orestujte nasekanou cibuli, pak 
přidejte nakrájenou slaninu a ještě chvilku opékejte. Pak vložte nakrájené houby, osolte, opepřete a vše 
opečte. Nakonec vmíchejte lístky tymiánu.
Na pečicí papír rozložte masovou směs. Doprostřed dejte houbovou náplň. Pomocí papíru zabalte náplň 
do masové směsi a přeneste na plech nebo do pekáčku vymazaného tukem a spojem dolů. Sekanou 
podlijte troškou vody a pečte ji asi hodinku v troubě předehřáté na 180 °C.
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Avokádový tatarák s opečenou bagetou

Na 4 porce potřebujete: 
2 velká avokáda
1 menší červenou cibuli
2 lžíce krájených sušených rajčat
1 lžíci nasekaných kaparů
1 hrst čerstvých bylinek (koriandr, petržel)
šťávu z půlky citronu, sůl, pepř

Na opečené bagetky: 
2 bílé bagetky
trochu olivového oleje
1 hrst nastrouhaného parmezánu
1 lžíci krájených sušených rajčat
1 hrst nasekaných bylinek

Postup: 
Avokáda rozpulte, zaseknutím nože do pecek tyto vyjměte a pomocí lžíce opatrně vydloubněte dužinu ze 
slupek. Avokáda pokrájejte na malé kostičky a dejte do mísy.
Pokapejte je citronovou šťávou a lehce promíchejte. Při promíchání dejte pozor, aby se vám z avokáda 
nestala kaše (záleží na jeho vyzrálosti).
Cibuli nakrájejte nadrobno a přidejte k avokádu. Nasekejte nadrobno hrst bylinek dle vlastního výběru 
(já jsem použila koriandr a petržel) a přidejte je také do mísy. Jako poslední vložte sušená rajčata a 
kapary. Vše opět s citem promíchejte, trošku osolte a opepřete. Se solí to nemusíte přehánět, slanou chuť 
dodají právě sušená rajčata.
Bagetky pokrájejte šikmo na větší krajíčky. Vyskládejte je na rozpálenou pánev zastříknutou olivovým 
olejem a opečte z obou stran dokřupava. Opečené bagetky posypte parmezánem, sušenými rajčaty a 
bylinkami. Podávejte kopeček avokádového tataráčku s několika kousky takto přichystané bagetky

Zdroj: seznam -.prozeny.cz

                                       
                                                                                                                                                                                                                                                          

Humor

Ráno po Novém roce se muž budí a při pohledu do zrcadla si povídá:
Je vidět, že začal rok Králíka: červené uši, napuchlé velké oči, zarostlá chlupatá tvář!
*****
Jdou dvě blondýnky do lesa pro Vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: "Tak co, máš 
něco?" 
"Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?" 
"Já taky ne, tak víš co, vezmeme nějakej bez ozdob!"
*****
"Kocourku, k Vánocům bych si přála koně." "Musí to být anglický plnokrevník nebo ti stačí půl kila 
točeného?"
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*****
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl dne čas?”
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?”
„No já jen, že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel...”
*****
Stěžuje si vodník Brčálek na hrázi svého rybníka vodníku Česílkovi: „Už nikdy u sebe nenechám přespat 
ženskou!”
„Něco se stalo?” vyzvídá Česílko.
„Jo, to se teda stalo,” zrudne vodník Brčálek, „ráno se probudím a všechny mé hrnečky s dušičkami jsou 
vymyté a vyleštěné!”
****
Jde sněhulák po ulici a potká zajíce, chroupajícího mrkev. Zle se na něj rozkřikne: „Necháš ten nos?!”

Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                   
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

ČESKÉ VÁNOCE
a zajímavosti kolem nich

Na pražské Staroměstské náměstí dorazil vánoční strom

Na Staroměstském náměstí v Praze stojí vánoční strom. Jeho doprava po trase dlouhé asi 120 kilometrů 
byla bezproblémová, stejně jako vztyčení a ukotvení stromu na náměstí, uvedl Martin Švestka z přepravy. 
Smrk bude hlavní dominantou tradičních vánočních trhů.

Letošní strom pochází od městysu Pecka na Jičínsku. Jedná se o 70 let starý smrk ztepilý, pokácen byl v 
neděli. Věnovala ho rodina Wolfových na památku Františka Wolfa, majitele okolních lesů. Vybrán byl již 
loni, kdy jej ale nakonec nahradil jiný z České Lípy.
Po opracování je vysoký asi 22 metrů, z čehož jsou spodní dva metry zasazené do kotevní jímky v dlažbě 
Staroměstského náměstí.
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Světelná animace až do ledna 
Město nechystá jedno slavnostní rozsvícení, ale denní světelnou animaci s hudbou každou hodinu mezi 
17:30 a 20:30 od soboty až do 6. ledna. Důvodem je bezpečnost a větší komfort návštěvníků. Praha začala 
opakovat slavnostní rozsvěcení stromku v roce 2015, předtím byla akce jednorázová a Staroměstské 
náměstí bylo přeplněné lidmi.
Letošní vánoční trhy budou kromě stromu lákat i na novou výzdobu z přírodních materiálů a nové 
prodejní stánky s českým zbožím. Chystají se i dílničky pro děti či promítání pohádek, večery vyplní 
kulturní program. 
Pódium bude v rohu náměstí, aby nezakrývalo výhled na Týnský chrám.

Zdroj: Novinky.cz

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě

První adventní neděli 27. listopadu paní Ivana Zemanová, první dáma České republiky, slavnostně 
rozsvítí vánoční strom na Pražském hradě a zahájí tak již 19. ročník charitativní vánoční sbírky ve 
prospěch dětí v péči SOS dětských vesniček.

Program začne v 16.30 na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě. Podobně jako v předešlých letech, i 
v letošním roce bude samotné rozsvícení doprovázeno hudebním programem.
Kromě Hudby Hradní stráže vystoupí i dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pod vedením sbormistra 
Karla Virglera a zpěvačka Iva Marešová. Programem budou provázet moderátoři TV Prima Klára 
Doležalová a Karel Voříšek.
Záštitu nad sbírkou i letos převzala manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová. Pokračuje tak v 
tradici vánočních sbírek ve prospěch SOS dětských vesniček, kterou založila už v roce 1968 Irena 
Svobodová, manželka tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila Olga Havlová.
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Tradice, jež vznikla za první republiky 
Zrod tradice vánočních sbírek na pomoc opuštěným dětem spadá do roku 1924, kdy se díky spisovateli a 
novináři Rudolfu Těsnohlídkovi rozzářil na brněnském náměstí Svobody první vánoční strom republiky. 
O rok později se ke sbírce přidala také Praha, Bratislava a další města po celém Československu. Vánoční 
stromy republiky se staly tradicí, která byla následujícími politickými režimy třikrát zrušena.

Na Pražském hradě se první porevoluční strom se sbírkou ve prospěch SOS dětských vesniček rozzářil v 
roce 1992. Od té doby se v rozsvícení stromu a podpoře sbírky angažovaly Olga Havlová, Dagmar 
Havlová, Livia Klausová a Ivana Zemanová, které převzala záštitu nad sbírkou již počtvrté.

Zdroj: Novinky.cz

Vánoce budou letos bohatší, lidé plánují utrácet víc než loni

Za Vánoce letos hodlají Češi utratit v průměru o 1300 korun více než loni. Dárky, výzdoba, jídlo a 
stromeček vyjdou domácnost v průměru na devět tisíc korun. Většina z utracených peněz bude opět 
směřovat na dárky.

Ukázal to aktuální průzkum agentury Stem/Mark pro banku Cetelem mezi více než tisícovkou Čechů.
Lidé většinou utratí víc, než plánují
Češi nakupují vánoční dárky jak na internetu, tak v kamenných prodejnách. Při výběru vhodného dárku 
se často inspirují až poté, co si prohlédnou nabídku v obchodech. Každý desátý tak dokonce nakoupí 
většinu dárků.
Za ně chtějí dát průměrně 5500 korun, což je o 600 korun více než loni. Za jídlo a výzdobu pak průměrně 
počítají s 2900 korunami a 600 korun plánují investovat do vánočního stromečku.
Devět z deseti lidí plánuje utratit za vánoční dárky do 10 tisíc korun, stejný počet pak plánuje za jídlo a 
vánoční výzdobu vydat částku do pěti tisíc korun.
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Ovšem kolik za dárky a Vánoce Češi nakonec utratí, se ukáže až po svátcích. Pětina lidí totiž každoročně 
utratí více, než kolik plánovala. Naopak méně utratí jen zhruba každý dvacátý.
Mnozí oslovení – především pak ženy – nenechávají nakupování dárků na posledních pár dnů před 
Štědrým dnem. Na počátku letošního listopadu už měla téměř polovina Čechů koupený aspoň jeden 
dárek.
Třetina lidí totiž s pořizováním dárků začíná nejčastěji v listopadu, tři z deseti dokonce už po letních 
prázdninách.

Peníze udělají radost hlavně mladým
Nejčastěji Češi letos obdarují pět svých blízkých. Kupovat by se měla nejvíce kosmetika (65 procent), 
oblečení (46 procent) a knihy (43 procent).
Lidé se oproti minulým obdobím chtějí o něco více zaměřit na elektroniku a počítačové příslušenství. 
Roste také zájem o adrenalinové zážitky, zájezdy či vzdělávací nebo obdobné kurzy.
Letos by mohly být častějším dárkem pod stromečkem i peníze. Místo shánění dárků chce jimi udělat 
radost čtvrtina oslovených. Častěji je plánují darovat ženy (25 procent) než muži (20 procent).

Z průzkumu také vyplynulo, že čím vyšší vzdělání lidé mají, tím méně nadělují peníze. Obliba peněz jako 
dárku pro své bližní roste s přibývajícím věkem. Zatímco do 29 let je chce darovat zhruba desetina, ve 
věku od 30 do 44 let je to už každý šestý a v případě lidí starších 45 let se jedná už o dvě pětiny.
Ten, kdo letos daruje peníze, se s negativní reakcí nejspíš nesetká – pod stromečkem si je přeje najít 
zhruba pětina lidí. Radost udělají hlavně mladším ročníkům.
Kromě peněz chtějí lidé zejména oblečení (21 procent), knihy (19 procent) či kosmetiku (17 procent). 
Nejčastěji ale netouží po ničem konkrétním (30 procent).

Na Ježíška věří 94 procent dětí do pěti let
Dárky pro děti tvoří v drtivé většině do 70 procent všech nákladů na dárky. Dvě pětiny rodičů plánují 
koupit dítěti to, co si přeje, další zhruba tři pětiny splní dětská přání alespoň částečně.
To, co děti chtějí, se přirozeně mění s přibývajícím věkem. Zatímco prckové do pěti let touží nejčastěji po 
hračce nebo stavebnici, po šestém roce věku se do popředí zájmu začínají vedle stavebnic tlačit moderní 
technologie, jako jsou tablety a mobilní telefony, případně počítače a notebooky. 
Po desátém roce narůstá počet dětí, které si přejí dostat pod stromeček peníze. Zvyšuje se i jejich zájem o 
oblečení.
Dětem do pěti let přinese dárky v 94 procentech Ježíšek, tolik jich totiž podle rodičů na Ježíška ještě věří. 
Ve věku od 6 do 10 let věří na Ježíška tři čtvrtiny dětí a po desátém roce už podle rodičů všichni vědí, že 
dárky dostávají od příbuzných, a možná i proto začínají více vyžadovat peníze.

Minimálně v polovině domácností si lidé nadělí dárky pod umělý stromeček. Přesně polovina Čechů je 
totiž rozhodnutá, že do živého stromku investovat nebude, dalších 14 procent to ještě zvažuje.
Z těch, kteří chtějí provonět svoji domácnost jehličím, plánuje 38 procent koupit jedličku, dalších 37 
procent smrček a čtvrtina chce borovičku.

Zdroj: Novinky.cz

Trendy letošních Vánoc: Třpytivý umělý sníh a odstíny šedé!

Stejně jako v módě tak i ve výzdobě stromečku, slavnostního stolu a domácnosti hrají u někoho módní 
trendy důležitou roli, další je zase naopak konzervativní a drží se osvědčených materiálů a barev.
„Většina lidí tíhne spíše k tradičním materiálům a tvarům. Na stromečcích tak opět letos uvidíme ozdoby 
ze slámy, z korálků, dřeva, papíru nebo skla,“ vysvětluje interiérová designérka Andrea Vokřálová.
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Šedá je dobrá

„Trendy barvou pro letošní rok je šedá. Je velmi variabilní a dá se lehce kombinovat s různými 
pastelovými tóny, například s odstíny modré. Ozdoby by měly být spíše světlejší a jemnější.
Lidé chtějí mít doma krásný a elegantní stromek, ale je na nich, zda zvolí přírodní styl, nebo modernější 
výzdobu, do které zapadnou i ručně malované ozdoby vyrobené dětmi,“ upřesňuje trend Andrea 
Vokřálová.

Evropské trendy
Už v lednu tohoto roku se konal ve Frankfurtu veletrh designu, kde se v jedné sekci představovaly letošní 
trendy vánočních dekorací. Ty se nesou v duchu sněhové nadílky.
Umělý sníh na stromečku je hitem letošních vánoc Frčí stromky a adventní věnce pokryté sněhem.

Kromě motivu třpytivého 
umělého sněhu se velmi často 
používá také efekt ledu - zamrzlé 
kapky vody. Obojí se objevuje na 
skleněných ozdobách, větvičkách 
stromů, vánočních věncích i 
dalších dekoracích.
Dekorace na stromek a na 
vánoční stůl se vrací opět ke 
klasickým tvarům, jako jsou 
vánoční baňky, hvězdy, andělíčci 
a postavičky. I ozdoby se opět 
vrací ke klasickým vánočním 
tvarům v jejich tradiční podobě.

Neprostírejte, vrstvěte!

Na slavnostní tabuli si o svátcích 
také dáváme záležet. 
Nejdůležitější je slavnostní 
ubrus. 
Už několik let je nejoblíbenější 
druh prostírání tzv. »vrstvení«.

Na bílý ubrus položíme menší 
jiné barvy nebo s vánočními 
motivy. Podle dominantní barvy 
pak doladíme i další doplňky jako 
jsou svícny, svíčky a ubrousky.

K výzdobě můžeme použít i vánoční koule, které volně rozházíme spolu s flitry, konfetami, nebo umělým 
sněhem. Nebo je naskládáme do misky, košíku, či do vázy.
Pokud chceme být opravdu originální, můžete koule použít také jako jmenovky: na ouško, za které se 
ozdoba věší, přilepíme cedulky se jmény. Je potřeba vespod baňku připevnit k ubrousku lepidlem, aby se 
neobracela. Takovouto jmenovku potom můžeme položit na talíř, případně i vedle něj.

Symbolika barev
Tradičními barvami vánoc byly a stále jsou zlatá, červená a zelená a jejich původ najdeme v historii a 
náboženství. Zelená byla v dějinách vždy považována za symbol tajemství a života. Zatímco zelená má 
předkřesťanský původ, červená a zlatá se staly důležitými pro zimní svátky až po narození Krista. 
Červená představovala protipól zelené a lidé v ní viděli smrt a krev. Zlatá naopak symbolizovala dar, 
který Ježíškovi přinesl jeden ze tří králů. Přestože se okruh vánočních barev za poslední roky značně 
rozšířil, zůstávají lidé tradičním českým barvám věrni.

Zdroj: blesk.cz
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Žebříček nejčastějších karambolů a nástrah v adventním čase a během Vánoc

Advent by měl být dobou klidu a rozjímání, ovšem ve skutečnosti patří mezi nejhektičtější části roku. 
Na mnohé z nás v těchto dnech číhají „speciální“ nástrahy typické právě pro předvánoční období.
Podle škodních statistik z předchozích let přinášíme ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa žebříček 10 TOP 
nebezpečí, na která je třeba si dávat pozor.
Svíčky a adventní věnce
V minulosti hasiče zaměstnávaly požáry 
vánočních stromků. V posledních letech bývá 
podobných škod mnohem méně, necelých deset 
případů ročně. Na druhou stranu se stalo trendem 
zapalovat svíčky během celého adventu, zejména 
na adventních věncích. A zatímco ubylo požárů 
domácností od vánočního stromečku během 
poslední dekády prosince a prvního lednového 
týdne, nyní se škody rozložily na celý prosinec.
Požár mohou v domácnostech způsobit i 
elektrické svíčky pochybného původu. 
Každoročně pojišťovny likvidují několik požárů 
způsobených právě touto příčinou.

Předvánoční úklid domova
Většina českých hospodyněk absolvuje před vánočními svátky uklízecí maratón.
„Úrazy při úklidu jsou po zraněních z rekreačního sportu druhé nejfrekventovanější ve volném čase, 
přičemž dominuje období listopadu a prosince,” upozornila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.
Mezi nejrizikovější úrazy patří pády ze štaflí, dodala.

Nehody nepozorných chodců
Advent je tradičním obdobím nákupních dostihů. Všichni myslí na to, co je třeba ještě koupit, zařídit, jak 
stihnout to či ono. Přitom se méně soustředí na běžné úkony.
Chodci vstupují bez rozhlédnutí do vozovky, nervózní řidiči v kolonách mohou přehlédnout lidi na 
přechodu nebo spěchající mezi vozidly. V prosinci každoročně přibývá osob sražených autem ve městech.

Sváteční řidiči
Okolo Vánoc a Nového roku vyrážejí na cesty za příbuznými i sváteční řidiči.  Podmínky na silnicích 
přitom nejsou právě optimální. Mnozí tito řidiči nemají tak dobře zažité návyky, jejich reakce jsou často 
pomalejší.
„V tomto období registrujeme až o čtvrtinu více střetů vozidel a parkovacích škod. Jsou naštěstí zpravidla 
menší a 'jen plechové',” doplnila Svobodová.

Vodovodní škody
Vodovodní škody nemají sice nic společného s Vánoci, ale jsou typické pro zimní období a ve svém 
důsledku mohou svátky pokazit. Na vině jsou často prasklá potrubí, nejčastěji v důsledku náhlého 
poklesu teploty.
Jedná se o nejčastější zimní škody v pojištění domků a domácností.

Konzumace alkoholu
Svařák u stánku, grog na zahřátí, přípitek s přáteli. To pochopitelně k tomuto období patří. Vždy si ale 
promyslete, jaký program bude následovat. Zda nebude potřeba někam jet autem či nevyrazíte za 
sportem. Pověstná „jedna sklenička“ už byla příčinou mnoha nehod a úrazů.
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„S ohledem na pojištění si pamatujte, že má-li alkohol příčinnou souvislost se vznikem škody nebo její 
výší, můžete být potrestáni zkrácením pojistného plnění,” upozornila Svobodová.

Vloupání do rekreačních objektů
Chaty a chalupy jsou v zimním období terčem vloupání častěji než v jiných ročních obdobích, zejména ty 
na samotě. Během zimy jsou podle statistik pojišťoven vánoční a novoroční svátky už tradičně největší 
sezónou zlodějů.
Nezvaným hostům bohužel často nahrává i neopatrnost majitelů chat a chalup - například u domu 
ponechají volně přístupné žebříky, kterými se zloději dostanou do vyšších méně zabezpečených pater.
Často využívají chaty a chalupy jako dočasný útulek i lidé bez domova nebo osoby na útěku. Ti pak často 
odnesou předměty, které mají nějakou cenu a dají se snadno prodat.

Krádeže nových dárků a vloupání do bytů
Zloději jsou na přelomu roku aktivní i jinak. Mnohdy těží z neopatrného počínání klientů: rodina si 
pořídí k Ježíšku nový televizor, notebook a jinou elektroniku. Pokud obaly od nich viditelně odloží k 
popelnici u svého domu, jako by vypsala zloději pozvánku.

Silvestrovské oslavy
Bujaré veselí spojené s pyrotechnikou může skončit tragédií. Největším nebezpečím jsou samozřejmě 
úrazy, často velmi těžké.
„Nezapomínejte venku po sobě zbytky 'munice' po oslavě uklidit, aby se nedostala do nepovolaných 
dětských rukou. A také dbejte na to, abyste svým ohňostrojem nepoškodili cizí majetek v sousedních 
zahradách nebo vozidla zaparkovaná v ulici,” upozornila Svobodová.

Moderní zloději řádí podle sociálních sítí
Některým škodám lze předejít i tím, že nebudete příliš sdílní na sociálních sítích - například se nebudete 
fotit s novými drahými dárky, nebudete informovat, že váš byt je prázdný, protože odjíždíte trávit 
Silvestra na horách.

Nezapomeňte, že na sociálních sítích brouzdají i nenechavci, kterým můžete výrazně zjednodušit jejich 
plány.

Zdroj: Novinky.cz

Stále více Čechů tráví Vánoce v zahraničí

Ačkoliv jsou Vánoce tradičně rodinné svátky, stále více lidí si právě na Vánoční volno naplánuje 
dovolenou v zahraničí. Svátky tak netráví doma u kapra a stromečku, ale u teplého moře nebo naopak 
lyžováním na horách.
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"Počet lidí, kteří vyjíždějí na takovou dovolenou," roste ročně o pět až sem procent," řekl Novinkám 
analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek.
Místa, kam lidé jezdí, se dají rozdělit do dvou oblastí. Buď je to na hory, nebo právě do tepla. Lidé jezdí 
hlavně do Egypta a podle Beránka se letos opět vracejí do Thajska i okolních zemí, které na konci 
loňského roku postihlo přírodní neštěstí v podobě vlny tsunami po zemětřesení. Častým místem pro 
zimní dovolenou jsou také země v Karibiku, Kuba nebo Dominikánské republika.
"Letos vyjede na zimní dovolenou asi 160 tisíc Čechů," řekl Beránek. Podle něj často tráví Vánoce v 
zahraničí manželé, kteří už mají odrostlé děti, a doma je tak nic nedrží. Svátky oslaví buď v zahraničí, 
nebo si Vánoce s dárky udělají před nebo po dovolené.

Zdroj: Novinky.cz

Vánoční dobroty

Mandlové hříbky
PŘÍPRAVA 15 minut + odležení
PEČENÍ 20 minut

200 g moučkového cukru
2 bílky + jeden na slepování
200 g najemno nastrouhaných loupaných mandlí              
3 lžičky kakaa holandského typu

1. Cukr utřete s bílky a strouhanými mandlemi a pak na válu ručně propracujte, aby vznikla pevná 
mandlová hmota. Odeberte z ní dvě třetiny a vytvarujte malé ‚soudky' (válečky), které budou sloužit jako 
nožičky hříbků. Na dolní a horní straně vytvořte plošinku, aby byly hříbky stabilní.
2. Zbylou třetinu těsta smíchejte s kakaem a vytvarujte kloboučky, na spodní straně by opět měly být 
ploché.
3. Nožičky a kloboučky dejte na pečicí papír a usušte – stačí dvacet minut v troubě teplé 120�°C. Pak je 
nechte vychladnout. Vychladlé nožičky a kloboučky k sobě slepte bílkem a nechte je důkladně dosušit při 
pokojové teplotě.

Zdroj: Marianne Venkov & styl; Vánoční speciál
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Vaječný koňak

Vaječný koňak neboli vaječňák patří k českým Vánocům stejně jako cukroví, vánoční stromeček nebo 
svařené víno. 
Příprava je jednoduchá a budete k tomu potřebovat jen šlehač, misku na šlehání, trychtýř a láhev, do 
které budete žluté zlato nalévat.

PŘÍPRAVA 25 minut + odležení

5 čerstvých žloutků
125 g moučkového cukru
špetka soli
1 vanilka
100 ml vodky nebo rumu
200 ml smetany ke šlehání (nejméně 33%)

K výzdobě můžeme použít i vánoční koule, které 
volně rozházíme spolu s flitry, konfetami, nebo 
umělým sněhem. Nebo je naskládáme do misky, 
košíku, či do vázy.

Žloutky dejte do misky, přidejte cukr a špetku soli. Pomocí metličky na sníh nebo ručním šlehačem 
vyšlehejte hustý krém. Vanilku podélně rozřízněte a pomocí nože z ní vyškrabejte dřeň. Spolu s 
alkoholem a smetanou ji přidejte ke žloutkům a šlehejte dalších zhruba 10 minut.
Vaječný likér nalijte pomocí trychtýře do připravené 500 ml lahve. Lahev uzavřete a uložte na chladném 
místě. Čím déle necháte tekutinu odstát, tím je konzistence likéru hustší, před konzumací proto lahev 
nejprve protřepejte. Po otevření byste měli likér co nejdříve zkonzumovat, ale to jistě nebude žádný 
problém.

Zdroj: Marianne Venkov & styl; Vánoční speciál

Moravský vaječný koňak (bez vajec)

1 l mléka
2 balíčky vanilkového cukru
1 vanilkový lusk
1 kelímek plnotučné smetany
8 lžic cukru
2 sáčky vanilkového pudinku
0,5 l rumu
Z mléka a pudinku v sáčku uvařte 
pudink. Nechte jej trochu vychladnout 
a seškrabte škraloup. Pak přidejte cukr, 
vanilkový cukr, smetanu a vše pořádně 
prošlehejte, nejlépe ručním šlehačem. 
Nakonec přidejte rum podle chuti, ale 
čím více, tím lépe. Minimálně půl litru.

Historie vaječného koňaku
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Recept na vaječný likér vznikl asi v 16. století ve Francii a Belgii. Lidé ho vyráběli z lihu a vanilkových 
lusků. Barvu a chuť mu dodávali rozpraženým karamelem. Brandy či další lihoviny a vajíčka však byly 
tenkrát poměrně drahé, takže si vaječný koňak nemohli dovolit chudší lidé.
Když se likér dostal z Evropy do Ameriky, začali Američané místo evropských lihovin používat mnohem 
levnější karibský rum, který nakonec nahradili bourbonem. Ve Francii a Británii dnes lidé přidávají do 
vaječňáku brandy a vanilkový lusk. V Česku si lidé oblíbili tuzemský rum, protože od výroby obsahuje 
syntetickou vůni vanilky a karamelu. 

Zdroj: Marianne Venkov & styl; Vánoční speciál

Vánoční povídání

Kvítky Barbory svaté

Barborky, jak se větvičkám říká, se tradičně chodí řezat 4. prosince, tedy na svátek svaté Barbory, a tři 
týdny před Štědrým dnem, což je přesně doba, kterou potřebují k vykvetení. Podle nejčastějšího obyčeje 
by měly být z třešně nebo višně, použít ale můžeme i jakékoli jiné ovocné větvičky nebo třeba kaliny či 
sakury. 
Zvyk řezání větviček ovocných stromů pochází nejspíše ještě z pohanských dob. V souladu s pozdější 
křesťanskou tradicí se ale nejvíc spojuje se svatou Barborou, patronkou mladých žen a dívek. 
Ty chodily 4. prosince řezat větvičky třešňových nebo višňových stromů a doma pak čekaly, zda vykvetou. 
Strom musel být alespoň deset let starý (nejspíš proto, aby vdavekchtivé dívky nepoškodily mladé 
stromky) a největší moc měly větvičky, které se uřízly ráno, nejlépe hned za rozbřesku. Dívka, které 
barborky vykvetly přesně na Štědrý den, mohla do roka čekat veselku. Někde ale zkrátka nepřišla ani ta, 
jejíž kvítky si pospíšily. Pro tu měl totiž přijít i ženich. Dívka ,která měla zálusk na víc mládenců, mohla 
barborky využít k věštění. Stačilo větvičky pojmenovat podle hochů a pak čekat, která z nich vykvete jako 
první. 
A někdy sloužily barborky k určení šťastného měsíce pro toho, kdo je do vázy dal – zjistil ho tak, že 
jednoduše počítal dny od uříznutí větviček po rozkvetení.
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Barbora z Nikodémie
Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria († 311) během pronásledování 
křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její smrti. Podle nich měla být svatá 
Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století, nebo na začátku 4. století n. l. v 
Nikodémii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela, 
krutý otec vedl dceřinu výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil 
před zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy stále zakázaným křesťanským učením, uvěznil dceru 
v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z přítomných sloužících byl však tajným 
křesťanem a přivedl Barboru k víře. 
Dle legendy si dopisovala se slovutným křesťanským učencem Origenem a ten pak i poslal kněze, od 
něhož Barbora přijala křest; zároveň se zaslíbila Kristu a učinila slib ustavičného panenství. Když ji otec 
začal nutit, aby se provdala, Barbora mu oznámila, že je pokřtěna a zasnoubena s nebeským chotěm, 
protože jen v křesťanství je pravda a spasení. To ohromilo pohana Dioskura, jehož plány a naděje byly 
zmařeny. Láska otcovská se změnila v nenávist a Barbora musela uprchnout. Na útěku se dostala k jakési 
skále, která se před ní zázračně otevřela a Barbora se skryla ve skalní puklině (proto je patronkou 
horníků).
Nějaký pastýř však prozradil Dioskurovi její úkryt, otec ji dopadl a odvlekl. Chtěl ji hladem a vězněním 
donutit k povolnosti, ale marně. I rozzuřil se Dioskur tou měrou, že ji svázal a odvedl k soudci 
Marcianovi, kde Barboru udal jako křesťanku. Soudce dal přinést mučidla, a když se jich nezalekla, dal jí 
strhnout šaty, Barbora byla do krve zbičována a její rány byly ještě rozdírány střepinami. Když se ani poté 
nezřekla víry v Krista, byla drásána železnými mučidly, pálena hořícími pochodněmi a na potupu jí byly 
uříznuty prsy. Nahá pak byla odvedena na popraviště a sám otec jí sťal hlavu mečem. V tom okamžiku 
vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil (z té příčiny se stala patronkou dělostřelců a 
pyrotechniků). 
Podle legendy se modlila před svou smrtí za kající hříšníky, a proto je též vzývána jako přímluvkyně za 
šťastnou hodinu smrti.  Cestou k popravišti podle legendy utrhla větvičku, která v její ruce vykvetla.

Na českém venkově (i na Moravě a ve Slezsku) byl ještě v 19. století zvyk chodit se sv. Barborou čili chodit 
barborkou. V den sv. Barbory (nebo v jeho předvečer) chodily svobodné dívky nebo i vdané ženy z domu 
do domu, přičemž byly ustrojené za „Barborky". V různých krajinách se oblékaly různě, někde do bílých 
šatů, jinde do černých, často měly závoj a okrašlovaly hlavu věnečkem. Zpravidla držívaly v ruce metličku 
a s ní dítkám hrozily, ale nosívaly též košíčky, ve kterých byly dárky pro děti – jablka, hrušky apod., a 
někdy též rozdávaly cukrová srdíčka od sv. panny Barbory. V některých krajinách chodili s Barborkami i 
andělé, čerti a další maškary. Když vešly do stavení, předváděly Barborky nějaký krátký výstup ze života 
sv. Barbory, zpívaly, modlily se, rozdělovaly dárky a občas i metličkou vyplácely zlobivé děti. Toto chození 
barborkou bylo pozůstatkem a upomínkou na veliké divadelní hry o sv. Barboře, které se kdysi při 
obchůzkách Barborek provozovaly (je např. zachována hra o sv. Barboře z 18. století).

V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem (páv, symbol nesmrtelnosti), mečem (symbol jejího 
mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí kvůli očekávané smrti před 
popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží obvykle s třemi okny či její miniaturou, kterou 
držívá v ruce.

Zdroj: Marianne Venkov & styl; Vánoční speciál, www.google.com, www.wikipedia.cz
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Koledy a vánoční písně, průvodci Štědrého večera

Slovo koleda pochází z latinského Calendae. Tak se říkalo dnům, v nichž se slavil zimní slunovrat, a to 
dávno před křesťanstvím. 
Během slunovratu obcházeli pohanští kněží domy a zpívali rituální zpěvy, které měly přinést štěstí a 
blahobyt. Odměňováni byli různými obětinami. Stejný zvyk si posléze osvojili křesťanští kněží, oslavující 
narození Krista.
Koledy v pravém smyslu, tedy jako vánoční písně zpívané dětmi a chudými, prosícími o výslužku, jsou až 
dílem středověku. Jejich původ najdeme v jednoduchých gregoriánských zpěvech, které zapůsobily na 
věřící při bohoslužbě natolik, že začali tvořit podobné písně. Podle legendy je autorem první koledy svatý 
František z Assisi.

Vznik tradice
V Čechách je starodávný obyčej koled doložen ještě z předhusitské doby ve spisu Štědrý večer mnicha 
Jana z Holešova. Koledy se zpravidla ústním podáním předávaly z pokolení na pokolení, bývaly 
upravovány a všelijak komoleny. Časem splynuly se světskými písněmi a nechyběl v nich humor ani 
satira.
Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a nenáročnou melodii a prostý 
text. Základním motivem byla radostná novina narození Spasitele, buzení pastýřů, pouť Tří králů do 
Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody hospodáři.
Na koledu se chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni Tří králů i na 
Hromnice.

Veselé historky z koledování
Mnoho českých a moravských koled místo o Ježíškovi zpívá o muzikantech a o tom, co se stalo samotným 
koledníkům. Ne vždy totiž koleda dopadla k jejich spokojenosti. Například v Jaroměři si v 18. století 
zapsali, že „mládež při koledě dva i více dní práci zameškává a že i ourazové, zhryzení od psů a jiné zlé 
příhody se pacholatům stávají. Nejednou se sedlák zavře, že ho doma není, a psa poštve.“
V Prachaticích zase musel „purkmistr rozsouditi spor mezi farářem a kaplanem, kteří se o koledu mezi 
sebou div nepobili“. I koledníci si všimli nenasytnosti některých kolegů a zrodila se humorná slova:

Já jdu na koledu, nesu si pytel,
Kdo mi ho dá plný, bude můj přítel,
Kdo mi ho dá půl, vezmu na něj hůl,
Kdo mi ho dá čtvrt, pošlu na něj smrt,
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Kdo mi nedá nic, pošlu ještě víc.

Z Krkonoš je pro změnu koleda, která vypráví o tom, jak soused chtěl ušetřit na koláčích a do zkažené 
mouky přidával brambory, přičemž jeho čeledín příliš ochutnával povidla z hrušek. Jmenuje se Nastal 
nám den veselý.

Asi nejslavnější koleda – Tichá noc – vznikla náhodou. Dne 23. prosince roku 1818 učitel Franz Xaver 
Gruber z tyrolské obce Arnsdorfu zjistil, že mu myši rozkousaly měchy u varhan. Aby zdůvodnil při 
slavnostní mši, proč na ně nehraje, napadlo ho s přítelem Josefem Mohrem, že napíší zcela novou píseň, 
která se všem vepíše do srdce.
Už následující ráno byla hotová nesmrtelná Stille nacht, Heilige Nacht, rozepsaná pro dva sólové hlasy a 
sbor za doprovodu kytary. Zpívali ji oba kamarádi a dětský sbor vždy opakoval poslední verš. Ovšem ne 
každý návštěvník kostela byl spokojený. Příliš pobožní venkované viděli v nové písni narušení 
zavedených pořádků.
Přesto se Tichá noc v krátké době rozšířila nejen v Rakousku, ale i v Německu, kde ji roku 1840 dokonce 
vytiskli. Autoři však nikdy nedostali honorář a zemřeli chudí. Tichá noc dorazila až do Ameriky a Indie a 
na místě její premiéry dnes stojí kaplička

Vánoční tematika láká autory dodnes i v Česku. Zlatým obdobím u nás byla 60. léta 20. století. Klíčovou 
úlohu sehráli skladatel Jaromír Vomáčka a textař Zdeněk Borovec. Právě oni jsou autory dvou hitů:
Veselé vánoce (Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…)
Těšíme se na Ježíška (…copak nám asi nadělí?)

Štědrý den je tu vylíčen s drsným humorem jako sled tragikomických příhod, završených únavou a 
přejedením: „Bylo toho trochu moc, takže máme na klid nárok zas až do Vánoc“. Vomáčka se pak pustil 
ještě do několika vánočních písní, které však zapadly (Vánoční melodie, Ten sníh, co kreslil pan Lada).
Své k tématu řekl i tým divadla Semafor a lze bez nadsázky říct, že nejoblíbenější vánoční písní nové doby 
u nás je Purpura autorů Suchého a Šlitra. Vznikla překvapivě ne v období mrazu a zasněžených kopců, ale 
na konci letních prázdnin.
Jiří Suchý vzpomíná: „Tehdy jsme si s Jirkou řekli, že zkusíme napsat nějaké vánoční písničky. Napsali 
jsme jich celkem jedenáct, ale Purpura zabrala nejvíc. Myslel jsem při ní na Vánoce, jaké jsem zažil v 
dětství – se sněhem, dětmi s čepicemi a sáňkami… Takové už nikdy nezažiju.“ Zato každoročně slyší ze 
všech stran svůj poetický text: Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo to 
tajemné kouzlo Vánoc…

Z okruhu Semaforu pochází i první české vánoční album Vánoční pohlednice SaŠ. Vyšlo roku 1967 a 
najdeme v něm osm písní v podání Jiřího Suchého, Evy Pilarové, Jiřího Grossmanna, Nadi Urbánkové a 
dalších. 

Koncem 60. let vznikla i řada vánočních písní ze světa folku (především Ježíšek Jaroslava Hutky, v 
originálu Donovanova Catch the Wind) a rocku (český Olympic a slovenské Prúdy), ale hlavně asi 
nejvýznamnější české vánoční album – Vánoce ve zlaté Praze Karla Gotta.

Následující 70. a 80. léta vánočním písním moc nepřála (až na singl Zvon Karla Černocha, Vánoční 
tajemství Hany Zagorové či duet Michala Tučného a Věry Martinové Strom vánoční).
Roku 1982 přidal nové album Bílé Vánoce opět Karel Gott. Momentem zlomu se stal až rok 1989 –
štafetu začala Marta Kubišová s Adventními písněmi, následovalo folkové album Nerez V Betlémě a píseň 
Na nebi svítí (předělávka evergreenu Please Come Home For Christmas, otextovaný Ivanem Hlasem) v 
podání Dana Bárty.
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Od té doby vycházejí vánoční alba jako houby po dešti, často jde o kompilace klasických koled v 
moderním hávu a popových melodií. Spektrum interpretů je velmi široké od Ivy Bittové (Kolednice) či 
Jablkoně (Hovada boží) k Daniele Šinkorové (Vánoční dárek) a Evě a Vaškovi. Své si k tématu odzpívali i 
Helena Vondráčková (Vánoce), Iveta Bartošová (Tři oříšky), Lucie Bílá (Tichá noc), Petra Janů (O 
Vánocích), Leona Machálková (Vždyť jsou Vánoce), Věra Martinová (Pár havraních copánků), Jitka 
Zelenková (Zvonky), Ivan Mládek(Vánoce v Ďáblicích).
Janek Ledecký napsal svůj hit Sliby se mají plnit o Vánocích (stejně jako Jiří Suchý) v parném létě – roku 
1992 na dovolené v Kostarice. „Není nad to, ležet v houpací síti a kolem mít stádo řvoucích opic. Ideální 
inspirace! Na té písničce bych nezměnil ani slovo ani notu. Dobrých věcí se dá napsat fůra, ale jen 
některá se takhle zázračně trefí.“

Podobně se trefil do rozpoložení posluchačů před lety Jarek Nohavica s písničkou Ladovská zima.

Zdroj: Zdroj: www.ireceptar.cz; www.google.com

Ať jsou vám bližší tradiční koledy nebo novější melodie, prožijte s nimi šťastné, veselé a pohodové 
Vánoce!
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Tulákovy vánoce
Jiří Žáček

Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk je jako pes,jenomže neštěká.
A pes mu povídá: Pojď se mnou, brachu, k nám, o Štědrém večeru nemá být nikdo sám.

Toulavý člověče, vezmu tě do smečky, psí máma usmaží voňavé řízečky.
Dáme si horký punč, budeme veselí, však i psí Ježíšek ti něco nadělí.

Člověk je jako pes, když ho má někdo rád, chce se mu skotačit a je mu akorát.
Tulák šel s hafanem a za čtvrt hodiny usedl ke stolu v kruhu psí rodiny,

jedlička svítila a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče z almárky.
A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na míse obešli sousedy.

A tulák skotačil s malými štěňátky, byly to Vánoce skoro jak z pohádky.
Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na to, že nemá ocásek k vrtění.

Zdroj: internet

Vánoce u Rumcajsů
(Václav Čtvrtek)

A bylo o Vánocích na třetí rok. Hned ráno zaslechli Rumcajs s Mankou od Jičína velké tlučení. "V Jičíně 
už zabíjejí kapry," povídá Manka. "To aby ses, Rumcajsi, taky vypravil pro rybu."
Rumcajs ale zavrtěl hlavou: "Já bych letos radši černého kubu. To je pravé loupežnické jídlo na štědrou 
večeři. Loni si ho nemohl dopřát ani knížepán." Manku jako by v tu chvíli posedla jiná chuť.
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"Rumcajsi, mně se jazyk kroutí do kornoutku zrovna jen na rybu." A tak si Rumcajs vysadil synka Cipíska 
na rameno a vydali se k vodníku Volšovečkovi pro kapra. Místy bylo holo a kluzko, místy hluboký sníh. A 
nejhůř u rybníka nad stavidlem. Vítr tam navál závěj na zmrzlou strouhu.
Vtom Cipísek, protože byl výš, povídá: "Někdo v té závěji leží." Byl to takový kulatý chlapík, převaloval se 
na břiše jako na kolíbce a ne a ne se zvednout. "Já tě znám," povídá Rumcajs, "ty jsi jičínský krupař Kastl. 
A co tu děláš?"
"Vyšel jsem si, aby mi v žaludku správně odlehlo před večeří, a teď tohle," heká Kastl.
Rumcajs s Cipískem zvedli Kastla ze závěje a postavili ho rovně na nohy. A krupař už šmejdí po všech 
kapsách, aby se jim odměnil. Neshledal v kapsách víc než pár hrstí krup, jak mu tam napadaly, když stál 
u pultu. "Víc u sebe nemám," řekl Kastl.
"Nech tak, stejně bychom nic nevzali," povídá Rumcajs, ale vtom už mu krupař vsypal kroupy do kapsy u 
kordofánské kazajky. Potom se Kastl hrnul dál směrem k Jičínu. 
Rumcajs s Cipískem došli jen k rybníku a zaťukali na stavidlo. Volným očkem v ledu vyjel z vody vodník 
Volšoveček. "Co byste rádi?"
"Kapříka, Mance na něj přišla chuť, a aby bylo co smažit k štědré večeři," poprosil Rumcajs.
Volšoveček na to neřekl ani slovo, vjel pod led a za chvíli podává Rumcajsovi kapra. "Tumáš.“ A hned 
zase zpátky pod led, a voda v rybníce jako by o slzu stoupla. Rumcajs si srovnal krasavečka kapra do 
náruče a nese ho domů.
Cipísek se mu přidal k boku. Ale jak jdou, Rumcajsovi pořád připadá, jako by se za ním někdo díval. 
Ohlídne se, a na stavidle sedí vodník Volšoveček a tlapkou mává kaprovi na rozloučenou.
"Kruciš, já se neměl ohlížet," povídá Rumcajs.
Když došli k jeskyni, Rumcajs pro tu chvíli usadil kapra do studánky a na stružku přihrábl hrázku z 
křemílků, aby nemohl uplavat.
"Máš ho ve studánce, Manko," vzkázal po Cipískovi. Ale sám postává nad studánkou, v srdci ho tíží 
závažíčko, a pořád vidí Volšovečka, jak sedí na stavidle a mává kaprovi na rozloučenou. A bůhví jak se to 
tak Rumcajs nešikovně otočil na patě! Hrázka z křemílků se rozvalila a kapří krása plyne strouhou pryč 
do rybníka. "Já nešika!" křikl vesele Rumcajs na celý Řáholec.
Když to doma pověděl Mance, Manka řekla: "Dobré srdce není zadarmo. Nás to stálo štědrou večeři." 
"Nevyvedla se nám ta rybí po pansku," usmál se Rumcajs, "tak si uděláme poctivou loupežnickou.“. 
Uhodil rukou o kapsu u kazajky a v kapse se ozvou kroupy od Kastla. Přesypaly se a zacinkaly málem jako 
zvonky.
"Aleluja," povídá Manka, "k štědré večeři bude kuba z krup." "Glória, maštěný kuba s houbama!" zazpíval 
Cipísek. Rumcajs vyklopil kroupy z kapsy a hned stavěli hrnec na ohniště. Našla se palička česneku, za 
nehet pepře, za dva soli i jiskřička jezevčího sádla. Jen houby nebyly. Jen houby pořád chyběly. Nebyl 
jich v celé domácnosti ani lupínek.
"Jako loni na jičínském zámku," povídá Rumcajs. "A bez hub je kuba jen marnost."
Vtom vběhne do jeskyně veverka. Přichytila se drápkem Mančina kolena a složila jí do klína plnou náruč 
hub. "Už chvíli se dívám na tu vaši trampotu tamhle z borovice," řekla. "A tak vám něco nesu ze své zimní 
špajzky. Tuhle jsou hříbky a tuhle křemenáče, aby byl kuba správně dočerna."
Rumcajs, než sáhl pro kudlu, aby to veverčí nadělení pokrájel do rendlíku, ještě povídá: ,,0 to je na tom 
loupežník líp než knížepán, že má veverku za dobrou přítelkyni."
Potom vařili kubu: z Kastlových krup, soli, pepře, jezevčího sádla a veverčího nadělení. Vonělo to až do 
jičínského zámku. A když toho černého kubu snědli, zazpívali si stručnou loupežnickou koledu:

Vyletěla na nebesa
vlasatice kometa,

měsíček tam trousí hvězdy,
kometa je zametá.

Zdroj: Zdroj :  z knihy Vánoce v české kultuře
Rubriku pro vás připravili: Mária Ramsová, Dagmar Pavlisková, Mirka Schullerová
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Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a všechno dobré 
v novém roce 2017

Váš redakční team


