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Vážení a milí krajané, 
 
v květnovém vydání Krajanských listů nepřehlédněte novinky z velvyslanectví, zejména pak pozvání na 
výstavu „Lidice Tragedy“ dne 25. 5. 2017, která bude spojena s promítáním filmu Lidice. Rovněž v této 
rubrice najdete článek o slavení Velikonoc v Kapském Městě. Následují novinky z české ekonomiky, 
v českých osobnostech se dočtete o Pavlu Haasovi. V zajímavostech nejdete více o pálení čarodějnic 
a stavění máje. Dále upozorňujeme na článek o českých vynálezech a na příběh značky Tatra. Nechybí 
tradiční rubriky: hrady a zámky, hudební okénko, čeština a zábava. 
 
Přejeme Vám květen plný radosti a květin! 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 
012 4312398) 

 

Pozvánka na otevření výstavy “Lidice Tragedy” a promítání filmu Lidice 

Velvyslanectví ČR v Pretorii si Vás dovoluje pozvat na otevření výstavy “Lidice Tragedy”, která se koná u 
příležitosti 75. výročí vypálení Lidic. Výstava bude otevřena 25. května v 18:30 hod. v Centru Holocaustu 
a Genocidy v Johannesburgu.  
Po otevření výstavy bude promítán film Lidice (režie Petr 
Nikolaev, 2011). 
Tato kulturní akce zároveň připomene první “ČESKÝ DEN” v 
Centru holocaustu a genocidy, který se bude pořádán každým 
rokem Velvyslanectvím ČR v Centru holocaustu a genocidy. 
 

Věnované pohádky – kniha vydaná na podporu výzkumu 
nádorových onemocnění 

Jedná se o benefiční projekt nadace Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny, který podporuje vědu a 

výzkum nádorového onemocnění. 

 Tato nová kniha 10 původních pohádkových příběhů známých českých a slovenských osobností je určena pro 

všechny, kteří milují svět mystérie a fantazie. Kniha je dvojjazyčná a obsahuje i anglický 

překlad. Zakoupením pohádkové knihy pomůžete nadaci Rakovina věc veřejná - nadace pro 

výzkum rakoviny naplňovat její poslání, kterým je podpora výzkumu v boji proti zákeřné 

nemoci. 

Pohádky provázejí krásné ilustrace od Carolyn Gad www.carolyngad.com, mladé ilustrátorky 

z Kapského Města. Níže přikládáme pozvání na její výstavu obrazů v Durbanville v Kapském 

Městě. 

Velvyslanectví ČR v Pretorii velmi oceňuje vydání této malebné knížky, která je tak díky její 

ilustrátorce mostem mezi Českou a Jihoafrickou republikou. 

Knihu lze objednat v elektronické i knižní podobě zde: http://kniha.vecverejna.cz/en/authors 

 

http://www.carolyngad.com/
http://kniha.vecverejna.cz/en/authors
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Velikonoce 2017 v Kapském Městě 

 

 

Každý měsíc se scházíme ve Visegradském domě v Claremont v Kapském Městě (bývalá budova 

generálního konzulátu ČR), abychom nejen hovořili česky, ale i učili děti o našich tradicích. Dne 9.4. 

2017 tomu nebylo jinak. Připravovali jsme se na Velikonoce. Den byl plný překvapení nejenom pro děti 

různého věku, ale i pro dospělé. Dozvěděli jsme se, proč se Velikonoce slaví, naučili jsme se plést 

pomlázku, zdobili jsme vajíčka i perníčky, udělali pár velikonočních obtisků a dokonce jsme si i 

zasoutěžili. Děti hezky recitovaly velikonoční koledy a za odměnu dostaly vajíčko. Někteří dospělí dostali 

i pomlázku. Den byl ukončen ochutnávkou některých tradičních pochoutek od našich maminek a tatínků.  

-   

Povídání o velikonočních tradicích. Počítání zajičků a kuřátek – jedna ze soutěží. 

  

Pletení pomlázek Zdobení vajíček  
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Velikonoční pochoutky  Koleda s pomlázkou 

 
Zuzana Matoušová, CS Centrum Lípa 

Konzulární dny v Kapském městě – červen 2017 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 8. – 9. června 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 den na velvyslanectví 

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude otevřena dne 2. června 2017 od 10 – 12 hod. Přijďte se 
s námi pobavit u kávy a vypůjčit si zajímavou knihu. Další knihovní den bude až v srpnu, termín bude 
upřesněn. 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
 
Hledá se otec 
Paní Tereza Moreová z ČR hledá svého otce pana Solomon Jackson More (nar. 5.5.1962 
v Johannesburgu), který odešel z Čech v r. 1986. Níže přikládáme jeho fotografii. 
Pokud má někdo informaci o uvedené osobě, prosím ozvěte se paní Moreové (moreova-t@seznam.cz). 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

mailto:moreova-t@seznam.cz
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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. 
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 

 

________________________________________________________________________ 
 
Právní poradenství – české právo 
Advokátka s praxí nabízí právní poradenství z oblasti dědického práva, občanského práva, pracovního 
práva a dalších právních oblastí 
Kontakt: JUDr. Iveta le Roux, LL.M. 
email: ivetaleroux@gmail.com 
mobil:  082 4377926 
 
 
 
 
 

mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
mailto:ivetaleroux@gmail.com
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VÝBĚR ZE ZPRÁV 

Praha jako Bavorsko, je šestým nejbohatším regionem EU 

Česká metropole se dělí o šesté místo v pořadí evropských regionů podle HDP na obyvatele. S velkým 
náskokem vede západní část vnitřního Londýna. Nejsilnější zastoupení na čele tabulky mají německé 
regiony, naopak konec tabulky patří Bulharsku. 
S výjimkou Prahy (178 procent unijního průměru) nedosáhl žádný z tuzemských regionů alespoň 
průměru EU. Nejlépe dopadly Střední Čechy a Jihovýchod (tvořený Jihomoravským krajem a Vysočinou) 
s 81 procenty. Následují regiony Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) - 77 procent a Střední Morava 
(Olomoucký a Zlínský kraj ) - 73 procent. 
Tuzemský region Severovýchod (Královéhradecký a Pardubický kraj) spolu s Moravskoslezskem dosahují 
na 72 procent průměru EU. Nejchudším tuzemským regionem je Severozápad (Karlovarský a Ústecký 
kraj), který dosáhl jen 65 procent unijního průměru. 
Nejslabší ekonomiku v celé Evropské unii má region Severozapaden v Bulharsku - dosahuje jen 29 
procent unijního průměru. Mezi něj a další bulharský region Severen tsentralen (33 procent) se dostal 
ještě francouzský ostrov v Indickém oceánu Mayotte (32 procent). 
 

Zdroj: zpravy.aktualne.cz 

Ekonomika poroste mírně pomaleji, inflace bude naopak vyšší, čeká ministerstvo financí 

 

 

Ministerstvo financí v nové makroekonomické 
prognóze mírně zhoršilo odhad růstu 
ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta z 
lednových 2,6 procenta. Pro příští rok odhad 
úřad zlepšil na 2,5 procenta z předchozích 2,4 
procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněné 
makroekonomické predikce ministerstva 
financí. Loni ekonomika rostla o 2,4 procenta. 
Hospodářský růst by měla podle ministerstva 
táhnout zejména domácí poptávka v čele s 
výdaji na spotřebu domácností a rostoucí 
investiční aktivitou firem a vládních institucí. 
Odhad inflace ministerstvo zvýšilo na 2,4 
procenta v roce 2017 a na 1,7 procenta v roce 
2018. 
 

Zdroj: /zpravy.aktualne.cz 

 

Ceny dovolených v Česku stoupají, čeká se nejlepší sezona v historii 

Tuzemští majitelé hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení čekají jednu z nejlepších sezon v 
historii. Zájem o dovolenou v tuzemsku roste a odpovídají tomu i ceny. Průměrná cena za prázdninové 
ubytování je v Ostravě na den o tisícovku vyšší než v konkurencí sevřené Praze. 
„Poslední dva roky vidíme meziroční nárůsty o 20 procent. Po několika letech stagnace je to velmi 
příjemný trend,“ říká Petr Krč, šéf cestovní kanceláře Atis a místopředseda Asociace cestovních kanceláří. 
Větší zájem potvrzují jak data Českého statistického úřadu z loňského roku, tak čerstvé údaje z 
rezervačních systémů. Například portál trivago.com, který sbírá nabídky různých rezervačních systémů, 
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zaznamenal oproti stejnému období loni zvýšení průměrné ceny za rezervaci dvoulůžkového pokoje o 
13,8 procenta, z 1 774 na 2 019 korun. Se zvýšenými cenami souvisí i skutečnost, že ubytování v Česku 
vyhledávalo letos dvakrát více zájemců než loni. 
Růst cen potvrzuje i portál Slevomat. „Letos vidíme trend růstu prodejních cen nabídek. Nahrává tomu 
současná situace, kdy zákazníci začínají tuzemsko pro dovolenou preferovat stále víc, přičemž partneři 
jsou si toho velice dobře vědomi,“ uvádí ředitelka Slevomatu Marie Chytilová. Podle ní nezdražují ale 
všichni, největší růst se týká ubytování v Krkonoších, na Šumavě nebo v jižních Čechách. 
 
Vyšší ceny však nemusí znamenat, že hoteliéři zdražili. Souvisejí rovněž s tím, že roste zájem o 
kvalitnější, a tedy dražší ubytování. 
„Vidíme, jak roste náročnost tuzemského klienta. Od dovolené v Česku očekává stejný komfort jako u 
moře. Dříve jezdili po Čechách hlavně ti, kteří neměli na dovolenou u moře, to už ale dávno není pravda,“ 
dodává Krč. 
„Zaznamenáváme posun od kvantity ke kvalitě. Čeští hosté poptávají kvalitnější služby, vědí, co by v da- 
né kategorii hotelu měli dostat, a jsou za to připraveni zaplatit odpovídající cenu,“ potvrzuje Ilja Šedivý, 
předseda představenstva společnosti Regata Čechy, která vlastní a provozuje čtyřhvězdičkové hotely 
Horizont v Peci pod Sněžkou a Port na břehu Máchova jezera. 
Nejvíce ceny za ubytování rostly v Ostravě, Jeseníkách a v Brně. Naopak průměrná cena za noc ve 
dvoulůžkovém pokoji v Praze stoupla kvůli vysoké konkurenci nejméně. 
 

 
 

 
Poptávce po tuzemských dovolených nahrála v posledních dvou letech hlavně bezpečnostní situace v 
některých přímořských zemích a kurz koruny. Podle dat Českého statistického úřadu počet přenocování 
obyvatel České republiky v tuzemsku stoupl o 14 procent. Poptávku ještě zahušťují zahraniční 
návštěvníci, jejichž počet rovněž dlouhodobě roste. 
Kurz koruny a bezpečnostní situace mohou ještě výrazně ovlivnit i letošní léto. Na rozdíl od dovolené v 
zahraničí se totiž Češi rozhodují pro pobyt doma podstatně častěji na poslední chvíli. „Dlouho dopředu se 
prodávají jen žádané termíny,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. 
Hoteliéři se snaží přesvědčit své zákazníky, aby rezervovali ubytování přímo bez zprostředkovacích 
serverů. Nejen proto, že musí platit nemalé provize, ale také kvůli nutnosti blokovat část míst pro možné 
zákazníky těchto serverů. „Někdy se hotel může zdát vyprodaný, ale přitom ještě místa má, jde jen o 
vyprodanou kapacitu pro určitý server. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni lidem nabídnout něco navíc,“ 
podotýká Stárek. 
Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří vidí růst obliby pobytů v Česku i kvůli trendu zkracování 
dovolených. „Ubytování není už to první, co hledají. Jde hlavně o zážitky,“ říká. 
Kratší pobyty českým hoteliérům umožňují lépe využívat kapacity i mimo hlavní sezonu. „Tuzemští i 
zahraniční hosté přijíždějí spíše na kratší pobyty, ale dokážou si je v průběhu roku několikrát zopakovat. 
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Výrazně populárnější jsou také dřívější mimosezony jaro a podzim. Češi už objevili jejich kouzlo,“ 
upozorňuje Šedivý. 

 
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI  
 

Pavel Haas 

hudební skladatel a pedagog 
 

 

Pavel Haas  
(21. června 1899 Brno – 17. října 
1944 Osvětim)  
byl československý hudební 
skladatel první poloviny 20. 
století. 
Pocházel z brněnské židovské 
rodiny; jeho bratr Hugo se stal 
filmovým hercem a režisérem. 
Spolupracoval s ním na třech 
filmech, pro které složil hudbu 
Život je pes, Mazlíček, Kvočna. 
Zamiloval se do vdané lékařky 
Soni Jakobsonové (manželky 
Romana Jakobsona), která se 
rozvedla, aby se mohli 17. října 
1935 vzít. 

Roku 1937 se jim narodila dcera 
Olga – později herečka. Na 
manželčino přání se plně věnoval 
skládání. Dokončil operu 
Šarlatán, a ta měla premiéru v 
dubnu 1938. Po příchodu 
německých vojsk zvažovali 
emigraci, ale neměli štěstí a 
nezískali potřebná víza. Jeho 
bratr Hugo Haas úspěšně 
emigroval s manželkou Bibi do 
USA, ale svého 
několikatýdenního syna Ivana 
přenechal v péči brněnských 
příbuzných. 

Studoval na Brněnské konzervatoři u Jana Kunce, Viléma Petrželky a Leoše Janáčka. 
Jeho hudební dílo zahrnuje jen několik desítek skladeb; uplatňují se v něm prvky české a moravské 
lidové hudby, často také cituje husitské písně a Svatováclavský chorál. Na přelomu třicátých a čtyřicátých 
let pracoval na symfonii, kterou však již nestačil dokončit. Dne 2. prosince 1941 byl deportován do 
Terezína, kde byl zdrcen poměry, v nichž se náhle ocitl. Přesto složil na hebrejský text mužský sbor 
Nenaříkej (Al S´fod). Z Terezína byl transportován 16. října 1944 do Osvětimi, kde bylo 17. října 1944 
rozhodnuto, že bude poslán do plynové komory. 
 
 
 
 
Dílo: 
Opera  
 Šarlatán. Tragikomická opera na vlastní libreto o 3 jednáních v 7 obrazech (1934-37) 
Orchestrální skladby 
Zesmutnělé scherzo pro velký orchestr op. 5 (1921) 
Předehra pro rozhlas pro malý orchestr, 4 mužské hlasy a recitaci, op. 11 (1930-31) 
Žalm 29 pro varhany, baryton, ženský sbor a malý orchestr, op.1 2 (1931-32) 
Suita z opery Šarlatán pro velký orchestr, op. 14 [1936) 
Symfonie pro velký orchestr (1940-41, nedokončena) 



 

Krajanské listy 

Květen 2017 9/22 
 

Studie pro smyčcový orchestr (1943) 
 
Vokální skladby 
Karneval op. 9 (mužský sbor, slova Dalibor Chalupa), (1928-29) 
Al s'fod (mužský sbor, slova David Shimoni, 1941) 
Šest písní v lidovém tónu pro soprán a klavír nebo orchestr, op. 1 (1918-19, 1938) 
Tři písně pro soprán a klavír na slova J. S. Machara op. 2 (1919-20) 
Čínské písně pro alt a klavír op. 4 (slova Kao-ši, Cui-hao, Thu-fu, 1921) 
Vyvolená. Pro tenor, flétnu nebo pikolu, housle, lesní roh a klavír na slova Jiřího Wolkera, op.8 (1927) 
Sedm písní v lidovém tónu na slova F. L. Čelakovského pro vyšší hlas a klavír, op.18 (1940) 
Čtyři písně na slova čínské poesie pro bas nebo baryton a klavír. Překlad Bohumil Mathesius. 
Zaslechl jsem divoké husy, text: Wej Jing-wu 
V bambusovém háji, text: Wej Jing-wu 
Daleko měsíc je domova, text: Chang Chiu-ling 
Probdělá noc, text: Han Yu 
 
Komorní skladby  
I. smyčcový kvartet op. 3 (1920) 
II. smyčcový kvartet s bicími nástroji ad lib. "Z opičích hor" op. 7 (1925) 
III. smyčcový kvartet op. 15 (1927-28) 
Fata morgana. Klavírní kvintet s tenorovým sólem na slova Rabindranáta Thákura, op. 6 (1923) 
Dechový kvintet, op. 10 (1929) 
Suita pro klavír op. 13 (1935) 
Allegro moderato pro klavír (1938) 
Suita pro hoboj a klavír, op. 17 (1939) 
 

                                                                                                                           Zdroj:Wikipedie 
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová   

 
HRADY A ZÁMKY 

Houska 
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Původní gotický hrad byl vystavěn na královském území ve 13. století. Zakladatelem mohl být Přemysl 
Otakar II. (nebo jeho otec král Václav I.), ale poprvé je Houska písemně zmiňována až roku 1316 v držení 
Hynka z Dubé.  
Hrad se nalézá jižně od České Lípy, v nádherné krajině mezi hrady Kokořínem a Bezdězem. Stojí na 
hranolovitém sloupci pískovce, jehož stěny spadají na třech stranách takřka svisle dolů a byly pro sídlo 
znamenitou obranou. Poprvé byla Houska přestavována na konci 16. století na renesanční zámek, roku 
1658 přišla o čtverhrannou věž a při poslední přestavbě roku 1823 byly sníženy střechy. 
   Na hradě se vystřídalo mnoho rodů, například Berkové z Dubé, Smiřičtí ze Smiřic, rod Hrzáňů z 
Harasova, hrabata ze Spauru nebo rod Kouniců.  
   Nejzajímavějšími interiéry na Housce jsou kaple a tzv. zelená komnata. Oba prostory si zachovaly 
gotický ráz a jsou vyzdobeny nástěnnými malbami. Strop zelené komnaty má gotickou žebrovou klenbu, 
na stěnách jsou malby z doby kolem roku 1520. Kaple byla kolem roku 1330 ozdobena freskami, které 
byly objeveny o šest století později v průběhu rekonstrukce hradu. Dále je zde např. lovecký salón (daňčí 
trofeje), rytířský sál, nově zrekonstruovaná jídelna a taneční sál. 
   Prohlídky 10.00 - 17.00. Duben SO-NE, květen ST-NE, červen, červenec, srpen ÚT-NE, září ST-NE, 
říjen SO-NE. Červen až srpen noční prohlídky od 21.00. Občerstvení na nádvoří hradu. Hrad je 
zpřístupněn veřejnosti teprve od roku 1999. 
  
  

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

 
 
HUDEBNÍ  OKÉNKO  
 

Česká swingová mládež a její hořkej svět 

 

 

Historik Petr Koura, jenž se specializuje na období 
druhé světové války a protinacistický odboj, napsal 
knihu, jejímiž hrdiny jsou mladí lidé, výstřední 
tanečníci swingu z doby druhé světové války, 
nazývaní „potápky“ a „bedly“, kteří odpor vůči 
nacistické okupaci vyjadřovali láskou k jazzové 
hudbě, nacisty potírané a označované jako zvrhlá. 
Na základě studia širokého spektra pramenů 
dospívá autor k závěru, že swing představoval za 
války generační fenomén české mládeže. Analyzuje 
nejen samotné projevy české swingové subkultury 
(oblečení, účes, jazyk atd.), ale věnuje se i 
obdobným subkulturám ve Spojených státech 
(zootsuiteři), ve Francii (zazous), v Německu 
(Swingjugend) nebo v Rakousku (Schlurfs). 
Sleduje i historii odporu většinové společnosti vůči 
tzv. výstředním tancům, jež vyvrcholila v období 
protektorátu administrativními zásahy proti 
swingovým tanečníkům. Autor též podrobně 
zkoumá vztah nacismu k jazzové hudbě a 
pronásledování jazzových hudebníků a swingových 
fanoušků v hitlerovském Německu. 
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Kniha se mimo jiné snaží odpovědět na otázku, proč nacisté swingové výstřednosti na území protektorátu 
tolerovali daleko více nežli v samotné Říši. Ačkoliv bezpečnostní složky aktivity swingových výstředníků 
monitorovaly, samotnou okupační moc to ve své podstatě neohrožovalo, a proto proti nim státní složky 
nezasahovaly s takovou razancí jako vůči milovníkům angloamerické kultury v Říši. Češi navíc byli z 
hlediska nacistické rasové ideologie „méněcenným národem“, a proto u nich záliba ve „zvrhlé hudbě“ 
podvracející bojovou morálku nevadila zdaleka tolik jako u samotných Němců, či snad dokonce členů 
nacistické strany. Ostatně i v jiných případech dokázali vůdci NSDAP udělat výjimku a přechodně 
zaujmout liberálnější postoj: provozováním jazzové hudby se před zahraničními novináři chlubili 
například během slavné berlínské olympiády roku 1936 nebo v terezínském ghettu při představení pro 
delegaci Červeného kříže.  
Oficiální kampaň proti potápkám byla ale i tak silná. Po vzniku Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách 
a na Moravě se z potápek a bedel stávají „antivzory“, na kterých chtějí funkcionáři této organizace 
demonstrovat, jak by se „nová“ česká mládež rozhodně chovat ani oblékat neměla. Po osvobození se pak 
ukázalo, jak závažné důsledky tyto nenávistné útoky měly a jak účinná tato mediální masáž byla. Slovo 
„potápka“ se stalo synonymem pro „lenocha, prospěcháře či příživníka“ a zejména z komunistického 
prostředí hojně zaznívaly hlasy, že tyto „zrůdné jevy“ je nutné potírat se stejnou intenzitou, jako to činili 
nacisté. Objevil se dokonce názor, že „to jediné, co lze na okupačním režimu hodnotit pozitivně, bylo 
právě pronásledování potápek“. Kuratoristickou odstrašující šablonu pak po únoru 1948 převzal 
Československý svaz mládeže a z následovníků potápek – nazývaných „páskové“ – učinil jeden z terčů 
svých štvavých propagandistických kampaní. Komunisté sice potápky označovali za produkt nacistické 
výchovy, ve skutečnosti ale právě KSČ přejala ve vztahu k nonkonformní mládeži hitlerovský slovník a 
argumentaci. Ruku v ruce s tím šly i obnovené útoky proti jazzu, ve kterém třeba sovětský hudební vědec 
Viktor Markovič Gorodinskij (1902–1959) spatřoval jen „chladnou žabí sexuálnost“ a „opičí 
pokrucování“.  
Petr Koura ale také odhaluje i humorný aspekt potápkovského životního stylu. Patřilo k němu nejen 
specifické ošacení, ale i zvláštní vstupní rituály a skupinové akce. Ty měly svoje speciální názvy: „sejma“ 
či „sejmna“ (snímání vlastních i cizích klobouků a zpětné narážení na hlavy kolemjdoucích), „lehna“ 
(uléhání v šatech třeba i na chodníku, někdy se sepjatýma rukama po vzoru náhrobních skulptur), 
„vocas“ (skupinové sledování neznámého člověka), „zahna“ (opuštění kavárny bez zaplacení) nebo 
„vnikna“ (metoda, jak vniknout bez pozvání do cizího prostředí, např. na uzavřené večírky nebo recepce).  
Publikace Petra Koury je tak nejen příspěvkem k dějinám každodennosti české mládeže za druhé světové 
války, ale i kulturně-historickou studií fenoménu, jenž se stal neodmyslitelnou součástí moderních dějin. 
Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem. 
Pochvalnou předmluvu ke knize ještě stihl napsat Josef Škvorecký, který byl také jedním z nadšených 
swingařů a který o svých generačních souputnících napsal např. proslulý nadčasový román Zbabělci. Petr 
Koura měl to štěstí, že s Josefem Škvoreckým mohl ještě psaní své knihy konzultovat. Jak říká, každý 
dopis nebo mail, který mu z Toronta přišel, byl svátkem. A Josefu Škvoreckému přinášela tato 
korespondence také potěšení, měl radost, že se tímto fenoménem jeho generace zabývá mladý historik, 
který má k jazzu stejné sympatie.  
Knihu vydalo nakladatelství Academia, do světa ji ve Vile Lanna přivítali ředitel nakladatelství Jiří 
Padevět, literární a filmový historik Jan Lukeš, jazzový publicista Vladimír Kouřil, scenárista Petr 
Jarchovský a prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář. V rytmu swingu zatančila skupina Zig Zag pod 
vedením Zdeňka Pileckého a na saxofon zahrál Petr Kroutil alias Danny Smiřický ze seriálu Prima 
sezóna. Josef Škvorecký se vydání knihy Swingaři a potápky v protektorátní noci bohužel nedožil, ale na 
jejím křtu přesto jako by byl. To cítil snad každý. Za všechny to shrnul jeden z kmotrů, Jan Lukeš: 
“Důkazem toho, jaká to kniha je, je to, že se její křest proměnil v spontánní vzpomínku na Josefa 
Škvoreckého, a mě moc těší, že tady dokázala vyvolat takovou atmosféru.” 
 

Zdroj: www.academia.cz 
           www.xantypa.cz            

           www.iliteratura.cz 
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Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 
ZAJÍMAVOSTI 

Pálení čarodějnic 

Tato tradice je hodně starým lidovým zvykem nejen v Česku, ale také například v Německu, Skotsku, 
Polsku, na Slovensku a v několika dalších zemích. Tímto lidovým svátkem slavíme v noci z 30. dubna na 
1. května příchod jara. Tento den je známý také jako "Noc čarodějnic" nebo Filipojakubská noc, případně 
ještě Valpuržina noc nebo Beltine. 
 

  
 
Kdy pálíme čarodějnice a jak to probíhá? 
Noc, kterou často známe jako prosté "čarodky", slavíme každý rok večer v den, kdy se duben láme v 
květen, tedy z 30.4. na 1.5. Je přitom jedno, zda se jedná o víkend nebo o pracovní den, avšak pálení 
čarodějnic, které vychází na víkendové dny (např. v roce 2016), se slaví obvykle mnohem bujařeji, nežli v 
případě, kdy musíme další den do práce. 
 
Při samotné oslavě nesmí nikdy chybět velký oheň, při kterém se většinou opékají tradiční špekáčky a 
podobné pochutiny. Při zapalování ohně se obvykle nejprve postaví hranice, na kterou se symbolicky 
připevní vycpaná, či jinak ztvárněná čarodějnice.  
 
Zajímavost: mimo lidové zvyky se tento den označuje také jako největší Satanský svátek. 
 

Zdroj: http://kalendar365.cz 

Stavění máje je tisíc let stará tradice a stále žije  

Poslední dubnové odpoledne je v mnoha vesnicích i v některých městech ve znamení tisíc let staré tradice 
oslavy jara a mládí. Stavění máje sahá hluboko do historie a ještě dnes po 30. dubnu stojí ve středech 
obcí opentlená májka. V Buchlovicích na Uherskohradišťsku tento zvyk včera doprovodili vojenskou 
přehlídkou.  
Buchlovice – Každoroční zvyklost stavění máje je známá po celé Evropě a dodržují ji i obyvatelé 
Buchlovic. Předmájovou tradici však místní propojili s tematicky velmi odlišnými oslavami k příležitosti 
šedesátého devátého výročí osvobození Buchlovic. Armádní vozidla a ukázky boje zblízka vytvořily spolu 
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se stavěním májky neobvyklou kombinaci. Tato neotřelá souhra lidových zvyklostí a vojenské přehlídky 
začala včera ve čtyři hodiny odpoledne na tamním náměstí Svobody. 
O ukázky boje zblízka se postaral armádní klub Musado, který ve dvou výstupech předvedl sérii 
scénických soubojů. Vojenské nadšence vystřídaly folklorní soubory, které na náměstí předvedly řadu 
vystoupení. O ukázky lidových tanců se postaral Buchlovjánek, Děcka z Buchlovic a Folklorní studio 
Buchlovice za doprovodu cimbálové muziky Rubáš. 
 

 
 
Buchlovští postavili několikametrovou májku na první pokus a po jejím slavnostním vztyčení následovala 
beseda „pod májú“ v režii muzikantů z Rubáše. Veselice na počest oslavy jara, mládí a lásky se konala pod 
širým nebem, na náměstí, kde místní i přespolní tančili a zpívali až do pozdních nočních hodin. „Velmi se 
mi líbí, že je beseda u cimbálu takto venku na veřejném prostranství, člověk tu potká sousedy i jiné 
známé a může si popovídat. Na rozdíl od akcí ve vnitřních prostorech je tady aspoň hodně místa a při 
tanci si jeden druhému nezavazíme,“ ocenila umístnění zábavy jedna z návštěvnic Jarmila Marčíková. 
Tento klad se ale později pro některé účastníky stal spíše negativem. Na vině byla klesající hodnota na 
teploměru, kterou nedokázal vzhůru vyhnat ani oheň plápolající na náměstí. Důvodem pro ukončení akce 
kolem půlnoci bylo právě chladné počasí.   Stavění máje na poslední dubnový den se v nejrůznější podobě 
objevuje v téměř všech evropských kulturách. Zejména na venkově byl tento zvyk vždy spojován s oslavou 
probuzení jara a rašící síly, která symbolizuje nový život a přicházející úrodu. Veselice spojené se 
stavěním máje mají zřejmě keltský původ, ale ve středověku se církev snažila všechny pohanské zvyky 
oslabit. To se jí v mnoha případech, stejně jako je právě stavění máje, nepovedlo. Máje dříve stavěli 
chlapci pod okny svým vyvoleným, čímž jim vyjadřovali přízeň, i proto je květen považovaný za čas lásky. 
„Tento zvyk ale již skoro vymizel. Zůstalo jen stavění ústřední májky v obcích jako jejich symbol. Hlavně 
na Moravě bylo vždy největší pohanou, pokud chlapci ze sousední vesnice máj ukradli,“ vysvětlila 
etnografka Ludmila Tarclová 
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Zdroj: munimedia.cz 

 
 

Na letišti v Ruzyni vám budou moci kufr otevřít i násilím. Kvůli výbušninám 

Cestujícím z pražského ruzyňského letiště mohou být od května kontrolovány kufry častěji než dosud. 
Jestliže doteď jim byla zavazadla kontrolována jen při podezření na přepravování zakázaných věcí, nově 
může být jejich taška vybrána ke kontrole namátkově i tehdy, pokud nic podezřelého nevezou. A to kvůli 
hledání výbušnin či stopách po nich. 
 
Letiště Praha od května zavádí nový systém kontroly odbavených zavazadel a po vzoru jiných letišť začne 
namátkově kontrolovat, zda v nich nejsou stopové prvky po výbušninách. Jaká je šance, že otevřou právě 
váš kufr, není jasné. Má jít o namátkovou kontrolu, počty takto speciálně otevřených zavazadel nechce 
letiště uvést. 
Problém mohou mít ti, kteří mají zavazadlo, do kterého se nedá snadno dostat. Základem je mít totiž 
zavazadlo se zámkem s tzv. TSA. Ten mohou specialisté otevřít bez násilí. 
Pokud TSA kufr mít nebude, budou muset zavazadlo otevřít násilím. „Během otevření zavazadla může 
dojít k jeho poškození a nemožnosti toto zavazadlo znovu uzavřít a uzamknout. V takovém případě bude 
zavazadlo kromě ochranné fólie vybaveno také stahovacími popruhy s logem Letiště Praha,“ uvedlo 
Letiště Praha v instrukcích, které poslalo prodejcům letenek a cestovním kancelářím. 
Podle mluvčí Letiště Praha Mariky Janouškové ale zatím předběžný průzkum ukazuje, že bez TSA je jen 
zhruba pět procent kufrů. 
Kontrolu budou mít na starosti specialisté, s výrobci zavazadel a zámků už řešili, jak je otevřít bez 
poškození. Vlastní kontrola probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho 
obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. 
Celý proces bude probíhat na specializovaném pracovišti pod stálým dohledem kamer a ke každé 
kontrole bude vedena přesná evidence. 
„Celý proces otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a znovuuzavření zavazadla trvá okolo deseti 
minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Odbavení a bezpečnostní kontroly osob se tedy tento postup 
nijak nedotkne.“ popisuje princip fungování Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný 
za oblast bezpečnosti. Podle něj už se teď kontrolují takto desítky zavazadel denně. 
Pokud byl kufr otevřen, pozná to cestující podle pásky 
Cestující pozná, že jeho zavazadlo prošlo kontrolou, už podle pásky s upozorněním, kterou bude 
zapečetěno. Uvnitř zavazadla pak najde zprávu o jejím průběhu a podrobnější informace včetně instrukcí 
k dalšímu případnému postupu. 
Pokud kontrola zavazadlo poškodí, musí cestující nahlásit škodu na přepážce reklamací v cílové destinaci 
a vyřídit do sedmi dnů písemnou reklamační žádost. 
Dosud se zavazadlo otevírá většinou poté, co projede rentgenem a kontroloři mají z obrázku pocit, že je v 
něm něco, co se přepravovat nesmí. Nově může skončit otevřené zavazadlo i bez toho, aniž byste vezli 
něco podezřelého. 
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Podle Špačka není kontrola stop po výbušninách na letištích nic nového, ve světě se používá již desítky 
let. „Abychom se však mohli srovnávat s nejbezpečnějšími letišti Evropy, je potřeba bezpečnostní 
opatření neustále zlepšovat a reagovat na aktuální situaci. Letišti Václava Havla Praha rostou počty 
cestujících a je nutné na tyto provozní změny reagovat i zefektivňováním bezpečnostních procesů,“ 
vysvětlil Špaček. 
Nejde o jedinou nepříjemnost, která se při cestování letadlem rýsuje. USA už zavedly u letů z některých 
zemí zákaz převozu elektroniky na palubě, nově se objevují zprávy, že by se zákaz převozu elektroniky 
týkal i letů z Evropy. 
 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz 
 

7 českých vynálezů: Od lodního šroubu ke kontaktním čočkám 

České země daly světu celou řadu vynálezců. Většinou však jejich práce nebyly světového významu, ale 
spíše šlo o různé zlepšováky a vychytávky. 
Opravdu světovým vynálezcem, ale vlastně spíše objevitelem, byl brněnský opat Gregor (Řehoř) Mendel, 
který objevil základy genetiky. Ty se po něm dodnes jmenují Mendelovy zákony a Mendel - spolu s 
Darwinem, Newtonem a Einsteinem - patří mezi úplně největší velikány světové vědy. 
 
1 Kontaktní čočky 
 

 

Významným vynálezcem v pravém 
slova smyslu byl až chemik Otto 
Wichterle. Jeho největším 
vynálezem byly kontaktní čočky. 
Protože mu v komunistickém 
Československu příliš nepřáli, v 
roce 1961 sestavil svůj první 
přístroj na výrobu čoček z dětské 
stavebnice Merkur poháněné 
dynamem z jízdního kola.  

Na tomto stroji vytvořil asi 5000 prvních použitelných kontaktních čoček na světě. Ještě předtím 
Wichterle vynalezl umělé vlákno, které nazval silon. 
 
2 Elektrická tramvaj 
 

 

Jedním z nejznámějších 
vynálezců je František 
Křižík. Se svou 
obloukovou lampou 
sklidil veliký úspěch na 
světové výstavě v Paříži 
roku 1881. Za deset let 
předvedl první 
elektrickou tramvajovou 
linku, která jezdila v 
Praze z Letné na 
Výstaviště.  

Zároveň na Výstavišti vybudoval světelnou fontánu. Nakonec se však jeho oblouková lampa neprosadila, 
protože svět dal přednost střídavému proudu před stejnosměrným, s nímž Křižík pracoval. 
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3 Nejstarší auto 
 

 

První automobil v Rakousku-Uhersku sestavil v 
letech 1897-1898 sestrojil a vlastně vynalezl 
Leopold Sviták.  
Jako vůbec první použil na ochranu kol přední 
nárazník. Jeho výtvor nazvaný Präsident byl 
jedním z nejstarších automobilů na světě. V roce 
1898 s ním Sviták ujel trasu z Kopřivnice do Vídně 
dlouhou 328 km. Trvala mu 14 a půl hodiny čisté 
jízdy.  
V roce 1900 havaroval, sám přišel při nehodě o 
nohu a jeho spolujezdec zemřel. 

 
4 Ruchadlo bratranců Veverků 
 

 

Českými vynálezci byli také 
bratranci František a Václav 
Veverkové z Rybitví u Pardubic. Ve 
dvacátých letech 19. století 
vymysleli pluh, který ornici krájel, 
obracel a zároveň i zkypřoval. Jejich 
vynález, nazvaný ruchadlo se rychle 
rozšířil po celém Rakousku a 
později i po světě.  

Protože si ho však nenechali patentovat, oficiálního uznání autorství se nedožili. Nakonec rozhodli o 
morálním vlastnictví vynálezu pluhu až soudy v roce 1883. Mnoho desítek let po smrti obou bratranců. 
 
5 Lodní šroub 
 

 

Tahanice byly i o lodní šroub Josefa 
Františka Ressela. Tento rodák z 
Chrudimi strávil většinu života jako 
lesmistr na samém jihu Rakousko-
Uherské monarchie - na území dnešního 
Slovinska a severní Itálie. Když v roce 
1829 v terstském přístavu zkoušel parní 
loď Civeta vybavenou místo tehdy 
obvyklých koles lodním šroubem, 
shledala policie jeho pokus příliš 
nebezpečný a zakázala ho.  

Lodní šroub pak úspěšně odzkoušel až o deset let později Angličan Francis, který je někdy považován za 
jeho vynálezce. V roce 1866 byl vynález lodního šroubu oficiálně Resselovi přiznán. 
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6 Smolný bleskosvod 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hůře dopadl Prokop Diviš. Svůj bleskosvod umístil 
roku 1754 na zahradě v Příměticích u Znojma. 
Místní lidé se však na konstrukci tyčící se k obloze 
dívali se značnou nedůvěrou, a když na jaře roku 
1760 přišlo velké sucho, celou Divišovu konstrukci 
strhli. Funkční bleskosvod tak nakonec použil 
poprvé až v Americe Benjamin Franklin roku 1760. 
Na rozdíl od Diviše je za vynálezce bleskosvodu 
považován on. 

 
 
 
7 Kostka cukru 
 

 

Když berete do ruky cukrovou kostku, asi vás 
nenapadne, že se jedná o český vynález. Ale je to 
tak. Původně se cukr na celém světě vyráběl v 
homolích, které vážily půl kilogramu i více. 
Hospodyně si je doma sekáčkem sekaly na menší 
kousky, jimiž se sladilo. Ke zlomu došlo v roce 
1841.  

 
Tehdy se - alespoň podle legendy - při porcování cukrové homole poranila žena tehdejšího ředitele 
cukrovaru v Dačicích. Svému manželovi za to důrazně vyčinila. Kdyby prý za něco stál, už dávno by něco 
vymyslel. Aby manželku udobřil, nechal proto rychle vyrobit několik stovek "pokusných" kostek cukru. 
Žena a její přítelkyně si nový vynález tak pochvalovaly, že si dačický cukrovar nechal výrobu kostek 
patentovat a roku 1843 zahájil jejich výrobu. Kostka cukru se poté rozšířila po celém světě. Na 
připomínku této události stojí dnes v Dačicích jeden z nejpodivnějších pomníků na světě věnovaný 
cukrové kostce. 
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Slovo robot 
 
Českými vynálezci jsou svým způsobem i bratři Čapkové. "Vynalezli" totiž slovo robot. Spisovatel Karel 
Čapek ho použil poprvé v roce 1920 ve hře R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti). Ale jak už to bývá, ani 
tady není autor a popularizátor vynálezu jedna osoba. Karel Čapek prý chtěl původně umělé lidi, kteří ve 
hře vystupují, pojmenovat laboři (z anglického labor - práce, dělník). Výraz se mu však úplně 
nezamlouval, a proto požádal o pomoc bratra Josefa. Toho napadlo pojmenování robot, od staročeského 
robotovat čili pracovat. Tak vzniklo slovo, které se prosadilo ve všech světových jazycích. 
 
Věci, které škodí 
 
Čeští vynálezci nedali světu jen samé dobré věci. Jedním z nejznámějších českých vynálezů je plastická 
trhavina semtex. Rozšířila se po celém světě mezi teroristy a má na svědomí celou řadu obětí. Dalším 
vynálezem, který neslavně proslavil Čechy, je objev jednoduchého postupu při výrobě drogy pervitin. 
Dnes se tato droga pod názvem "čeko" prodává po celé Evropě a zůstalo po ní množství zmařených životů 
a zničených lidských osudů. 

Zdroj: abicko.cz 
 

 

Příběhy českých značek: Jak král zbrojařů zachránil padlou Tatru 

Příběh kopřivnické automobilky by vydal na film. Roky úspěchů i naprosté bezradnosti. Silná prohlášení 
zahraničních investorů a následný krach. Poslední roky ale vypadají u jediného českého výrobce 
nákladních vozidel podstatně optimističtěji. 
Muzeum Tatry láká návštěvníky hlavně na auta s logem Tatra, svůj záběr by ale klidně mohlo rozšířit i na 
dokumentaci nepovedené privatizace. 
Firma prošla kupónovou privatizací, ovládly ji investiční fondy. Ve firmě se střídali různí manažeři 
věhlasných jmen: například zachránci amerického Chrysleru. Do Tatry nakonec musel opět vstoupit stát, 
který ji pak prodal firmě SDC Čechoameričana Miloty K. Srkala. Ale ani začlenění do americké 
společnosti Terex se neukázalo jako šťastný krok. Firma dál strádala. 
 

    
 
V roce 2006 se k firmě dostal Ronald Adams, který chtěl část firmy prodat výrobci nákladních vozidel 
DAF. Z obchodu sešlo a čím dál ztrátovější Tatra se dostala až do exekuce. Více než stoletá tradice výroby 
nákladních aut měla nejvíce namále před dvěma lety. Po působení skupiny investorů v čele s 
Američanem Adamsem se firma ocitla na kolenou. Zachránce automobilky byl nečekaný. 
Automobilku, vyčerpanou výměnami vlastníků po nepodařené privatizaci, převzal v tandemu s René 
Materou Jaroslav Strnad. Jeho firma Excalibur Group je dnes největším zbrojařem v Česku. Strnada na 
Kopřivnici lákala „celosvětově mimořádně silná značka a unikátní technologie“. Navíc se automobilka 
doplňuje s dalšími firmami jeho skupiny, třeba s výrobcem nástaveb z Hořic. Zadlužený, na krach zralý 
podnik koupili Strnad s Materou v exekuční dražbě za 176 milionů korun. 
 
Návrat na zahraniční trhy 
Tatru zachraňoval ze svých peněz, u bank neměla ani náhodou šanci na úvěr. Strnad si vzal do týmu řadu 
zkušených manažerů. Obrat firmy vedl Petr Karásek, který dříve pracoval například v Jablonexu nebo 
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Ivecu a nyní je generálním ředitelem Tatry. Dlouhou pracovní zkušenost u výrobce autobusů Iveco (dříve 
Karosa) má i stávající předseda představenstva a obchodní ředitel společnosti Petr Rusek. Radami 
přispěl například někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek, který dodnes na tuto práci rád vzpomíná. 
Tatra definitivně s novými majiteli pochopila, že nemůže konkurovat velkosériovou výrobou, ale auty na 
přání konkrétních zákazníků. Zaměřuje se proto například na auta pro hasiče. Tatře se díky tomu 
podařilo vrátit i na zahraniční trhy, například do Indie, rozjíždí se montáž v Saudské Arábii. Doba, kdy v 
Kopřivnici ročně vyráběli 15 tisíc aut, je v nenávratnu. Po rozpadu hlavních trhů RVHP je v podstatě 
zázrak, že automobilka přežila. 
 

    
 
Tatra letos od ledna do srpna vyrobila v Česku 535 vozidel, o 5 procent více než před rokem. Automobilka 
má získat i velký kontrakt od ministerstva obrany, armáda chce bez soutěže od Tatry koupit 41 vozů za 
půl miliardy korun. Přibližně tři čtvrtiny produkce automobilky jsou určeny k exportu. Hlavním 
obchodním úspěchem letošního roku je návrat společnosti na indický trh. 
 

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

 
 
 

Retro koutek 

Takové byly čisticí prostředky 
 

 

A byly to tehdy opravdové skvosty. 
Najdete něco ve svých archivech z té 
doby? Prodavačem drogistického zboží se 
tehdy vyučili studenti SOU Náhorní 525 v 
pražských Kobylisích. Byli to budoucí 
prodavači v prodejnách Drobného zboží 
Praha se sídlem ve Vodičkově ulici 33 v 
Praze 1. Byla tam velká prodejna drogerie 
a hned vedle, vedle průjezdu, byla 
prodejna Foto-kino. Vzpomínáte si na to? 
Dnes je tam dávno něco jiného. V té 
drogerii byla jedna nádherná zvláštnost. 
Víte, co to bylo? 

 
Pamatujete si Sluníčko? 
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Tenhle časopis 
vycházel jako 
měsíčník o 
velikosti 193/236 
mm. Skládal se ze 
dvou hlavních 
částí. Z umělecko-
literární části a z 
části zaměřené 
hravě a 
rukodělně. 

  
Zdroj: starypaky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
ČEŠTINA 
 
Procvičování pádových koncovek podstatných jmen 
 
Doplňte Y/Ý, I/Í: 
 
Přiletěli dva poštovní holub-. V únoru se mraz- zmírnily. Čáp- se vracejí. Můj otec se schází s několika 
přátel-. Vánoční stol- zdobí smrkové a jedlové větvičk-. Panu učitel- se podařilo žák- uklidnit. Nad les- 
ležela mlha. Voz- s koňskými potah- už málo vidíme. Výletníci naplnili tři autobus-. Pštros- si 
návštěvníků zoologické zahrady nevšímají. Díval jsem se za odlétajícími čáp-. Motýl- neklidně poletují z 
květu na květ. Honzík chytá ryb- na malé červ-. Martin první doběhl k cíl-. Srnci si pochutnávají na 
nladém jetel-. V přístavu kotví také starobylé koráb-. Bramborovou polévku jsme vařili ve velkém kotl-. 
Svatováclavskou korunu zdobí vzácné drahokam-. V sadě máme jen ovocné strom-. Vítěz- všichni 
zatleskali. Honicí ps- pronásledovali koroptev. Poddaní byli utiskováni I samými král-. 
 

Zdroj: M. Blechová, E. Hlaváčová, B. Sedláček: Diktáty pro 2. 3. 4. a 5. Ročník ZŠ 
Připravila Radka Hejmalová-Millar 
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ZÁBAVA 

Recepty 

Květáková polévka s koprem 
 

 

Suroviny 
 
střední květák  
2 brambory  
1/4 pórku  
1-2 stroužky česneku  
kousek másla  
2 kuličky nového koření 
100 ml smetany nebo mléka 
vývar nebo voda  
čerstvý kopr  
sůl   
bílý pepř 
 

Nakrájíme pórek a brambory na kousky. Květák rozebereme na malé růžičky. Rozpustíme máslo a 
restujeme pórek. Po chvíli přidáme brambory, květák a zalijeme to vývarem. Přidáme koření a vaříme do 
měkka. Mezitím asi po asi pěti minutách vytáhneme pár kousků květáku, a odložíme na ozdobu. Po 
změknutí zeleniny, polévku rozmixujeme (nové koření vytáhneme) dohladka. Přidáme smetanu, 
necháme jen krátce zavařit a přisypeme nasekaný kopr. Polévku dochutíme, na talíři přidáme odložený 
květák. Máme rádi pikantní, tak jsem ji pokapala chilli olejem, ale nemusí být, stejně jako to vejce, místo 
toho třeba krutonky    
 
 
Ředkvičkový krém s kokosovým mlékem 

 

Suroviny 
300 g ředkviček  
150 g brambor 
1 cibule  
2 stroužky česneku  
1 kelímek zeleninového bujónu  
sůl, pepř, olej 
1 rovná lžička kurkumy  
 1/2 lžičky římského kmínu (podrceného ) 
1/4 lžičky chilli koření   
100 ml kokosového mléka  
Na posyp: 
asi 4 ředkvičky ;  2 stroužky česneku ;  1 
malá červená chilli paprička ;  2 lžíce 
dýňových semínek  ; olej  a petrželka. 

 
V hrnci rozehřejeme olej, vhodíme nasekanou cibuli, v momentě, kdy už by cibule začala zlátnout, tak 
přidáme česnek nekrájený na plátky, oloupané brambory nakrájené na kostičky a rozčtvrcené ředkvičky. 
Vše spolu ještě krátce orestujeme, pak zalijeme horkou vodou, přidáme kelímek bujónu, trochu soli a 
všechno koření. Necháme asi 15 minut mírně vařit, pak rozmixujeme ponorným mixérem na hladký 
krém. Nakonec zjemníme kokosovým mlékem a odstavíme. 
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Připravíme si posypku:  
Na pánev dáme lžíci oleje, a když je rozehřátý vložíme do něj asi 4 ředkvičky pokrájené na tenké plátky. 
Po chvíli přidáme plátky česneku a za další chvilku chilli papričku nakrájenou na droboučko a dýňová 
semínka. Když semínka začnou praskat, tak pánev odstavíme z tepla. 
Na talíře naservírujeme porce krému a navrch nasypeme připravenou směs a nasekanou petrželku.   
    

Zdroj:recepty.cz  

 
 

Humor 

 
MATEŘSKÉ MLÉKO. 

 
Milý Petře ! S radostí Ti oznamuji, že se narodil plod naší lásky malý Petřík.  Žel, z důvodu nedostatku 

mateřského mléka jsem musela najmout kojnou.  Má kubánský původ, takže od jejího mléka kůže našeho 
děťátka úplně zčernala. Za toto teda já vůbec nemůžu... 

 
Tvoje milující Anička. 

 
Drahá maminko ! 

Před chvílí se mi dostal do rukou dopis od Aničky, ve kterém mi oznamuje, že se nám narodil synáček. 
Jelikož nemá dostatek mateřského mléka, je odkázaná na pomoc kojné, která je barevná a od jejího 

mléka se téměř načerno zabarvila i kůžička Tvého vnoučka, za což moje drahá Anička vůbec nemůže. 
Doufám, že se spolu s námi těšíš... 

Objímá Tě Tvůj syn Petr. 
 

Můj drahý synu ! 
Při Tvém narození jsem dopadla přesně tak jak Tvoje Anička. 

Ztratila jsem mléko, proto jsem Tě krmila kravským mlékem. Zřejmě proto se z Tebe stal takový vůl... Za 
to tedy já vůbec nemůžu... 

Líbá tě Tvoje maminka. 
 

                                                                                                                       Zdroj: krajané 
Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

 

 

SPRÁVNÁ  ŘEŠENÍ 
 
Přiletěli dva poštovní holubi. V únoru se mrazy zmírnily. Čápi se vracejí. Můj otec se schází s několika 
přáteli. Vánoční stoly zdobí smrkové a jedlové větvičky. Panu učiteli se podařilo žáky uklidnit. Nad lesy 
ležela mlha. Vozy s koňskými potahy už málo vidíme. Výletníci naplnili tři autobusy. Pštrosi si 
návštěvníků zoologické zahrady nevšímají. Díval jsem se za odlétajícími čápy. Motýli neklidně poletují z 
květu na květ. Honzík chytá ryby na malé červy. Martin první doběhl k cíli. Srnci si pochutnávají na 
nladém jeteli. V přístavu kotví také starobylé koráby. Bramborovou polévku jsme vařili ve velkém kotli. 
Svatováclavskou korunu zdobí vzácné drahokamy. V sadě máme jen ovocné stromy. Vítězi všichni 
zatleskali. Honicí psi pronásledovali koroptev. Poddaní byli utiskováni I samými králi. 


