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Vážení a milí krajané. 
 
v prázdninovém vydání Krajanských listů za červenec a sprpen Vám přinášíme řadu zajímavých článků. 
V informacích z velvyslanectví nepřehlédněte článek o volbách do Poslanecké sněmovny PČR a možnosti 
zápisu do zvláštního seznamu voličů. Ve výběru zpráv se dočtete o zrychleném růstu české ekonomiky a o 
rozdaných vysvědčeních na konci školního roku v ČR. V rubrice české osobnosti najdete okénko o malíři 
Antonínu Hudečkovi, v hudebním okénku o jubileu Heleny Vondřáčkové a o historii a aktuálním vedení 
firmy Petrof, v zajímavostech naleznete historii Cyrilo – Metodějské mise. Na závěr nechybí tradiční 
rubriky retro koutek, recepty, čeština a zábava.  
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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) 

 

Volby od Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR budou probíhat ve dnech 20. – 21. října 2017. Volby se 
uskuteční i mimo území ČR ve stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřadech ČR 
v zahraničí. 
Velvyslanectví ČR Pretorii informuje občany ČR žijící v územním obvodu zastupitelského úřadu o 

možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a upozorňuje na povinnost před 
hlasováním předložit doklad k prokázání totožnosti a státního občanství ČR. 
Volič podá zastupitelskému úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu: 
1) písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 
2) originál, popř. ověřenou kopii dokladu potvrzující totožnost a státní občanství 
ČR (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ČR - 
bez ohledu na datum vydání, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření 

manželství – ne starší než 6 měsíců a je-li zde uveden údaj o občanství)  
3) doklad prokazující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (jakýkoliv doklad, popř. 
potvrzení, kde je uveden pobyt např. povolení k pobytu, osobní průkaz, potvrzení přihlašovacího úřadu, 
identifikační karta).  
 
Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů. 
Voliči, kteří již ve zvláštním seznamu voličů jsou zapsáni, nemusí žádat o opětovné zapsání. 

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze doručit v písemné podobě nebo předat 
zastupitelskému úřadu nejpozději do 10. září 2017. 

Zastupitelský úřad rovněž vydává ode dne vyhlášení voleb voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsání 
v jeho zvláštním seznamu voličů a chtějí volit v jiném volebním obvodu než v obvodu zastupitelského 
úřadu. O voličský průkaz lze požádat osobně do 18. října 2018 do 16 hod., nebo podáním doručeným 
nejpozději  7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 
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Konzulární dny v Kapském městě – září 2017 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 14. – 15. září 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 1. září 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. 
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 
 
________________________________________________________________________ 
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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 

 

 
VÝBĚR  ZE ZPRÁV 
 

Český HDP zrychlil růst na 2,9 procenta. Tempo překvapilo, koruna sílí 

Výkon tuzemské ekonomiky ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím výrazně vzrostl z 1,9 na 2,9 
procenta. Podle Českého statistického úřadu hospodářství táhne export a také vyšší útraty domácností. 
Číslo překonalo odhady trhu i České národní banky. 
 

 

Proti předchozímu čtvrtletí ekonomika v prvních 
třech měsících letoška zrychlila růst na 1,3 
procenta z 0,4 procenta na konci loňska. Zatím jde 
o odhady, přesná struktura není známa. 
 
Koruna dopoledne po zveřejnění údajů o růstu 
české ekonomiky přechodně zpevnila pod 26,40 
Kč/EUR. K dolaru se dostala pod 24 Kč/USD, 
poprvé od září. „Překvapivě dobrá data o růstu 
české ekonomiky za první kvartál přinesla ráno 
koruně nové zisky. Na páru s eurem se česká měna 
podívala pod 26,40, než své zisky korigovala,“ 
uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. 
 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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Komerční banka očekává pokračování slušné dynamiky i ve zbytku roku. Nahrávat tomu podle analytika 
Viktora Zeisela budou vyšší investice v souvislosti s říjnovými parlamentními volbami. 
„Měla by se rozjet stavba velkých infrastrukturních projektů, které budou z velké části financované z 
evropských fondů. Navíc očekáváme i zvýšení spotřeby vlády. Pravděpodobně na podzim Česko čekají 
parlamentní volby, což se bude stále více projevovat na výdajích vlády,“ míní Zeisel. 
 
K růstu české ekonomiky v prvním čtvrtletí přispěla podle ČSÚ hlavně zahraniční poptávka podpořená 
rostoucí spotřebou domácností. „Podle předběžného odhadu rostla výkonnost většiny odvětví národního 
hospodářství, tj. nejen zpracovatelského průmyslu, ale také většiny odvětví služeb,“ uvedli statistici. 
HDP představuje celkovou peněžní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na určitém území za 
dané období. Rychlý odhad HDP pouze nastiňuje, jakým tempem ekonomika pravděpodobně rostla. 
Spolehlivějším ukazatelem vývoje tuzemského hospodářství bude až pozdější zpřesněný odhad. 
 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz 

 
 

Ve školách se rozdalo vysvědčení a začaly prázdniny 

Ve většině základních a středních škol se v pátek 30. června rozdala vysvědčení a dětem tak začaly letní 
prázdniny. Předčasně mohl školní rok skončit ve školských zařízeních, která již začala s rekonstrukcí 
před začátkem nového školního roku. 
 

  
 
Poprvé ve své funkci předal vysvědčení žákům ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD). Ministrem se 
stal minulý týden, kdy převzal funkci od Kateřiny Valachové (ČSSD).  
 
Navštívil Základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Podbořanech, odkud pochází, a popřál tam 
prázdniny druhákům a deváťákům. 
 
V Česku je asi 4100 základních a přibližně 1300 středních škol. Základní školy v končícím školním roce 
navštěvovalo zhruba 906 tisíc žáků, více než půl miliónu z nich na prvním stupni. Na střední školy 
chodilo více než 400 tisíc dětí, z nichž byly přibližně tři čtvrtiny na maturitních oborech. 
Letní prázdniny potrvají dva měsíce. Řada škol přes ně bude rekonstruovat své budovy nebo i stavět 
nové. Školní rok 2016/2017 začne v pondělí 4. září. 
Ministerstvo školství může povolit odklad jeho začátku, pokud se stavební práce za prázdniny nemohou 
stihnout. 

Zdroj: novinky.cz 

 
 

http://ekonomika.idnes.cz/
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Češi na nový byt šetří jedenáct let. Nejvyšší výnosy z pronájmů mají v Ostravě 

Výnosy z nájmů bytů se v Česku drží na evropském průměru a pohybují se ve výhodném pásmu mezi 
čtyřmi až šesti procenty. Vyplynulo to ze studie Deloitte Property Index. Češi zároveň ze svých příjmů na 
vlastní bydlení šetří v průměru jedenáct let, což je nejvíce z hodnocených zemí. 
 
Studie porovnala trh s rezidenčními nemovitostmi ve vybraných evropských zemích a metropolích a v 
Izraeli. Ceny vlastního bydlení v Česku nerostou tak rychle jako ve zbytku střední Evropy. Průměrná cena 
nových nemovitostí v Praze v roce 2016 meziročně vzrostla o 10,5 procenta. 
 
„Ceny nových bytů v některých evropských městech rostly až dvouciferným tempem. Ceny vnitřní Paříže 
vzrostly až o 16 procent a ceny v Budapešti nebo v Brně o 15 procent. Vůbec největší změnu ale 
zaznamenala izraelská města. V Tel-Avivu cena za rezidenční nemovitost vzrostla o 17 % a v Haifě 
dokonce o 21 procent,“ dodal konzultant v oddělení nemovitostí v Deloitte Vojtěch Petrík. 
 
Nejvíce fandí pronájmům Němci, nejméně Slovinci  
V Česku žije v pronajatém domě nebo bytě 23,4 procenta domácností. Pronájmům nejvíce holdují Němci 
(54,3 procenta), nejméně naopak Slovinci (2,4 procenta). 
 
Nejvyšší výnosy z pronájmu z porovnávaných českých městech jsou podle studie v Ostravě, kde roční 
výnos činí 6,1 procenta z investované částky. Druhá je Praha s 5,5 procenta a třetí Brno s 4,7 procenta. 
 
Nejnižší výnos z nájmu ze všech porovnávaných měst byl zaznamenán v centru Londýna (dvě procenta), 
nejvyšší pak v dánském Odense (8,9 procenta). 

Zdroj: Novinky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 

ČESKÉ OSOBNOSTI  

Antonín Hudeček  

14. ledna 1872, Loucká u Ředhoště – 11. srpna 1941, Častolovice, byl český malíř-krajinář 
 

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Roudnici 
studoval od roku 1887 Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka.  
 
Věnoval se figurální malbě, kterou v letech 1891–
1893 studoval také v Mnichově u O. Seitze. Od roku 
1895 měl atelier v Praze a připojil se – společně s 
A. Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod 
vedením J. Mařáka malovali krajiny zejména v 
okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě 
spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 
1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval 
krajiny v okolí Kolína a pohledy na Prahu. Po 
dalším zájezdu na Sicílii v roce 1909 začal malovat 
v okolí Police nad Metují.  
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Dvakrát navštívil ostrov Rujanu, od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 
1927 také na Podkarpatskou Rus. Roku 1930 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění 
a za životní dílo dostal její cenu. V roce 1940 obdržel Národní cenu za malířskou tvorbu . Od roku 1927 žil 
ve své vile v Častolovicích, kde také 1941 zemřel. 
 
Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských 
stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem, jeho 
obrazy jsou však spíš realistické. Hudečkovy četné obrazy se i dnes vysoce cení. 
 

 
 

 

Kvetoucí jabloň (kolem 1940) Na sedláckém dvoře 

 
                                                                                                                           Zdroj:Wikipedie 

                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová   

 
HRADY A ZÁMKY 
 

Klenová 

První zmínka o hradu pochází z roku 1291, kdy už zcela jistě byla jeho výstavba dokončena. Na počátku 
husitských válek nechal Přibík z Klenové hrad částečně přestavět a především důkladně opevnit. V 16. 
století začal hrad chátrat a místo jeho záchrany vystavěli majitelé raději poblíž novou obytnou budovu, 
přeměněnou později na zámek. V letech 1834 - 1836 prošla stavba neogotickou úpravou. 
V současnosti v tomto romantickém prostředí sídlí Galerie Klatovy - Klenová. V exteriéru je stálá 
expozice soch a plastik, v interiéru jsou výměnné výstavy současného výtvarného umění. 
 

  
 

Zdroj: zamky-hrady.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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HUDEBNÍ  OKÉNKO  
 

Helena Vondráčková slaví sedmdesátiny 

Během kariéry nazpívala přes 1500 písní. 
Když nad ní hudební kritici lámali hůl, odpověděla hitem: "Já půjdu dál!". A taky to udělala. Koncertní 
sály vyprodává od poloviny 60. let. Zpěvačka Helena Vondráčková slaví sedmdesátiny. 
 

 
 
Dlouhá noc, Pátá nebo Lásko má já stůňu - to je jen pár ukázek z desítek hitů Heleny Vondráčkové. 
Zpěvačky, která už víc než 50 let patří ke špičce české populární hudby. Odstartovala ji v roce 1964 na 
soutěži Hledáme nové talenty. 
 
Svůj první velký hit Červená řeka nazpívala v 16 letech, ještě před maturitou. V roce 1965 se stala Zlatou 
slavicí a na předních příčkách anket popularity figuruje dodnes. Do sestavy tehdejších hvězd zapadla 
rychle. 
 
Svědčí o tom třeba vzpomínka na první duet s Waldemarem Matuškou. „Já jsem se klepala. Já jsem měla 
srdce až v krku a Walda to cítil a chytil mě za ruku a držel mi jí. A když přišel ten poslední tón a mně se 
ten hlas klepal, tak mě držel a držel," vzpomíná Helena Vondráčková. 
Coby atraktivní blondýnka sklízela už od 60. let úspěchy i na zahraničních festivalech, třeba v Japonsku 
nebo v Brazílii. „Pamatuju si, že jsem tam jela v šatech z pohádky Šíleně smutná princezna". 
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Pohádka měla premiéru v roce 1968 a filmovým 
princem byl Václav Neckář. Ne náhodou. Spolu s 
Martou Kubišovou tehdy vytvořili legendární 
pěvecké trio Golden Kids. Měli nakročeno i na 
slibnou kariéru ve světě, jenže normalizační zákaz 
Kubišové plány překazil. Definitivní konec tria pak 
zapříčinil spor mezi zpěvačkami, který v roce 2009 
skončil až u soudu. 
 
V 70. letech se Vondráčková soustředila na vlastní 
kariéru a nabízela svým fanouškům jednak 
původní tvorbu, ale i převzaté písně například od 
Barbry Streisandové nebo skupiny ABBA. 
 

Dobře se uplatnila i v éře velkých muzikálů, které přišly do Česka v 90. letech. Asi nejlepší její rolí byla 
Fantina v Bídnících. „Na ten muzikál vzpomínáme všichni s láskou. Byl to vlastně první takový muzikál 
na světové úrovni produkovaný u nás," říká Vondráčková. 
Helena Vondráčková natočila za víc než 50 let své kariéry zhruba 1500 písní a vydala desítky alb. 
 

Zdroj: www.irozhlas.cz 

www.google.cz 

 

Firma s tradicí - Petrof 

Měkké, něžné, kulaté, romantické. I tak se dají popsat tóny akustistických pian značky 
Petrof. 
 

  
 
Antonín Petrof (15. srpna 1839 - 9. září 1915) 
 

  

Psal se rok 1864, když Antonín Petrof uhodil do kláves svého prvního klavíru. Zakladateli firmy, který 
působil i jako dvorní továrník pian pro rakousko-uherský dvůr, se pak podařilo během několika let 
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vybudovat v Hradci Králové z malé klavírnické dílny prosperující společnost. Antonín miloval cestování, 
během něhož získával technické informace, které pak začleňoval do své práce. Do pian postupně zavedl 
plně kovový rám a repetiční mechaniku, upravenou podle anglického vzoru. Od roku 1895 začal hudební 
nástroje vyvážet i do ciziny. 
 
O pět generací a šest set třicet tisíc vyrobených nástrojů později rodina stále ve stejném městě pokračuje 
v poctivém řemesle a tradici. Společnost překonala světové války, hospodářskou krizi, znárodnění i 
následnou privatizaci a stala se největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. “Je mi ctí, že 
mohu pokračovat v tradici výroby těchto zvučných nástrojů, započaté mým pradědečkem již před více než 
sto padesáti lety,” říká současná majitelka Zuzana Ceralová Petrofová. 
 

 
 

Tento klavír postavil Antonín Petrof v roce 1864. Vynikal barvou tónu i svým honosným vzhledem. 

 
Firma dnes obchoduje na pěti kontinentech a vyváží nástroje do více než pětašedesáti zemí světa. Až 
osmdesát procent výrobních procesů představuje i dnes ruční práce a samotné výrobě předchází pečlivý 
výběr materiálů. Tím nejvýznamnějším je samozřejmě kvalitní dřevo. Pro výrobu srdce pian – 
rezonančních desek – využívá Petrof evropský smrk. Mimořádnou pozornost věnuje také povrchové 
úpravě – pracuje se širokou paletou dýh a na ně používá jen ty nejkvalitnější polyuretanové a 
polyesterové laky. Běhen procesu výroby procházejí jednotlivé komponenty i celá piana 
několikanásobnou kontrolou kvality. Nakonec se nástroje balí do několika vrstev obalů tak, aby je na 
mnohdy dlouhé cestě nepoškodila vlhkost ani mechanické namáhání. Pečlivá práce firmy se za léta 
působnosti dočkala zasloužených úspěchů. Získala medaili krále Jiřího z výstavy v Londýně, cenu Grand 
Prix z Paříže, Barcelony či Bruselu, titul Rodinné stříbro nebo Czech Goodwil 2015. Všechny nástroje jsou 
navíc označeny pečetí European Excellence, jež dokládá evropský původ a kvalitu používaných materiálů.  
 
K příležitosti stopadesátého výročí založení firmy a na počest zakladatele Antonína rozšířila v roce 2014 
společnost portfolio o prémiovou značku Ant. Petrof. Kromě toho zahrnula do své nabídky další značky, 
které se vyráběly na území Československa a z nichž každá reprezentuje svoji filozofii. Patří mezi ně 
tradiční Ant. Dalibor, Akord, Rösler, Weinbach, Fibich a Scholze. 
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Zuzana Ceralová Petrofová zazářila jako absolutní vítězka v soutěži Manažer roku. Proces 
znovuzrození proslulé značky Petrof zvládla v době finanční krize. Díky tomu, že to rodina ani v krušných 
časech nevzdala, se podařilo nejen stabilizovat českou firmu, ale také ji dál posunout a přijít s novými 
výrobky. 
 

 

Petrofové mají vlastenectví hluboko v genech. V 
historii naší země to prokázali mnohokrát. A platí 
to stále. "Všude do světa k obchodním jednáním 
jezdím vždy s českými výrobky, které ve světě znají 
- vozím s sebou české pivo, becherovku i malé 
křišťálové klavírky nebo tužky s kamínky od 
Preciosy," říká Zuzana Ceralová Petrofová. 
Pro ni není vlastenectví prázdný pojem. "Ale musí s 
ním začít každý sám u sebe. Při návštěvě jednoho 
našeho konzulátu v Asii ve mně hrklo, když jsem 
tam viděla vystavenou místo českého piana, 
japonskou Yamahu. Přitom myslím, že na našich 
vyslanectvích by měli být těmi nejhorlivějšími 
ambasadory naší kultury a přímo ve svých 
prostorách propagovat české výrobky," říká Zuzana 
Ceralová Petrofová, jednatelka a výkonná ředitelka 
společnosti Petrof. 
 
Kdy se váš otec rozhodl, že továrnu získá 
pro rodinu zpět? A jak jste k tomu dostala 
vy? 
Byla jsem ve třetím ročníku farmacie, když přišla 
sametová revoluce a tatínek v roce 1990 podal 
privatizační návrh. Tehdy byl krátce zaměstnancem 
Továrny na piana a.s. jako obchodní náměstek. Měl 
k této funkci všechny předpoklady - vysokoškolské 
ekonomické vzdělání, znalost jazyků a ty správné 
komunikační dovednosti. Kromě toho měl vztah ke 
klavírnictví jako oboru, měl jméno, které ve světě 
dělalo podniku vynikající reklamu a hrál na piano. 
Piano a hudba jsou dodnes jeho obrovská láska. 
Privatizace se ale táhla strašně dlouho, v restituci 
jsme dostali jen 4 procenta a zbývajících 96 
procent jsme si museli koupit. 

 
Já jsem to zprvu sledovala jen zpovzdálí, protože po promoci a mateřské jsem nastoupila do německé 
farmaceutické firmy jako obchodní reprezentantka. Snila jsem sice o lékárně, ale manžel mě přesvědčil, 
že víc se naučím v zahraniční společnosti než za pultem lékárny v Hradci Králové. A dodával, že tím pak 
můžu tátovi prospět. 
Ve firmě nás tehdy hodně vzdělávali, což bylo po revoluci nové. Měli jsme tréninky a školení v 
marketingu, komunikaci, v systémech řízení, v obchodních dovednostech. Byla to opravdu škola, která se 
mi později v naší firmě hodila. Po několika letech přišel čas, kdy mi táta řekl, že potřebuje pomoc, že jsme 
rodina a že do toho musíme jít společně nebo firmu prodá. Dohodla jsem se s vedením svého 
zaměstnavatele, že si najdu náhradu a předám jí do roka svou práci. 
 
Nebyla to z vaší strany oběť? Farmacii jste přece chtěla dělat odjakživa. 
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Ne, já už byla rozhodnutá. Věděla jsem, že rodina potřebuje držet pohromadě, byla jsem tak se sestrou 
vychovaná. Nemohla jsem v tom tátu nechat samotného. 
 
Dalo se využít v řízení rodinné firmy něco ze zkušeností z farmacie? 
Určitě, nejsou to tak odlišné obory a management má univerzální základ. Hlavně zkušenosti z 
komunikace s lidmi mi daly strašně moc. V Petrofu jsem začínala v propagaci a marketingu. Hodně jsem 
jezdila do zahraničí. Tam potkáváte různé typy lidí i různé kultury, a právě způsob komunikace s nimi je 
velice důležitý, tím si klienty získáváte. Také jsem zúročila znalosti a zkušenosti z marketingu z 
předešlého zaměstnání - třeba jak používat logo, budovat značku. Měla jsem tam pod sebou 12 kolegů, to 
vás naučí i jak řídit tým, jak si organizovat čas. Organizovala jsem tehdy kongresy a mítinky pro lékaře, to 
se mi pak v práci pro naši firmu taky moc hodilo. Kdybych byla v lékárně, o které jsem tak snila, asi bych 
se ty věci nenaučila. Manžel měl pravdu. 
 
Jaká byla situace, když jste do Petrofu přišla tatínkovi pomoct? 
Bylo to strašně těžké. Tatínek byl v roli jednatele a výkonného ředitele, měl svůj management, který byl 
tehdy ještě socialistický. Ono ani nebylo z koho vybírat. Táta razil myšlenku, že ten, kdo je z rodiny, musí 
dělat třikrát víc než ostatní, být mnohem zodpovědnější, ale za třikrát nižší plat než ostatní. Jako vedoucí 
propagace jsem potřebovala začít s marketingovými projekty a potřebovala jsem na to peníze. Tátovi se 
nelíbilo, že nastupuji a hned chci utrácet. Nicméně nakonec se nám i ten start s mým týmem podařil. 
 
Co konkrétně se vám v nové kariéře povedlo? 
Připravili jsme projekt, jak dát světu najevo, že tu stále jsme a děláme nové věci. Táta přišel se zadáním: 
máme letos nové křídlo a pianino, které potřebujeme dostat na trh. Udělejte k tomu marketingovou 
propagaci, aby se to rychle prodávalo, ale bude to o 30 až 50 procent dražší než současná produkce. S 
kolegy jsme vymysleli projekt, kterým jsme oslovili 2000 škol po celém světě. 
Vyhlásili jsme mezinárodní soutěž o nejlepší jméno pro náš nový nástroj. Pro toho, kdo vymyslí jméno 
pro nový klavír, jsme jako odměnu měli pianino - jedno pro něho osobně a jedno pro jeho školu. Zároveň 
jsme to spojili s dotazníkem, abychom zjistili, co si ve světě myslí o naší značce a jejím postavení na trhu. 
Sešla se neuvěřitelná spousta odpovědí a mezi nimi převládal název Mistral. Tento název se stal 
vlajkovou lodí nové generace našich klavírů, která nese názvy podle různých druhů větrů. 
Tehdy to vyhrála Polka z jedné soukromé školy blízko Varšavy. Odjeli jsme tam s pianiny a uspořádali ve 
škole koncert, na němž jsme pokřtili nový klavír. To byl náš první a úspěšný marketingový projekt. 
Samozřejmě jsme celou věc řádně publikovali. 
 
Jak to vypadalo přímo v továrně v Hradci Králové, jaká tam byla atmosféra? 
Když jsem sem přišla, musela jsem si vymezit svou pozici vůči zaměstnancům a vůči tátovi. Obojí nebylo 
snadné. S tátou jsme k sobě postupně cestu nacházeli. Jezdili jsme společně po světě, jednali s klienty, v 
jednáních s obchodními partnery jsme se doplňovali. Mimochodem tatínek nám pořád pomáhá, jezdí na 
koncerty a přináší zpětnou vazbu od pianistů. Jinak ale v podniku tehdy vládly typické socialistické 
zlozvyky - nízká produktivita i zodpovědnost, ulejváctví, alibismus šéfů, nechyběl ani alkohol na 
pracovišti. Musela jsem lidi v podniku přesvědčit, že na svou novou pozici vedoucí propagace mám. 
Můj hlavní úkol tehdy byl vyjet na zahraniční trhy, na veletrhy a s našimi zákazníky mluvit, co potřebují, 
co se děje na trhu, jaká je konkurence a na co se zaměřují - jestli víc na školy, nebo soukromé osoby. To 
se mi potom nesmírně hodilo v roli obchodního ředitele. Snažila jsem se na základě získaných informací 
formulovat krátkodobou a střednědobou strategii a pomoc realizovat zakázky. Jenže pak přišel podzim 
2003 a s tím zásadní obchodní zvrat. 
 
Co se stalo? 
Bylo vidět, že v Americe se děje něco nenormálního. Klavíry jsou zbytné zboží, a tak to do naší branže 
přišlo dřív než globální krize. Náš tamější partner začal stávkovat a vyústilo to tím, že nám tu nechal svou 
objednanou zakázku a nezaplatil ani za tu minulou. Pro nás to znamenalo ohromné riziko, protože 
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Amerika nám tehdy dělala 60 procent obratu. Já tenkrát byla v pozici obchodní ředitelky jen necelý rok. 
Začala jsem s americkým partnerem vyjednávat, ale on nechtěl na jednáních nic řešit. V té době už začala 
mít Amerika problémy s krizí. Banky nám zastavily účty. Situace byla vážná. Začali jsme shánět krizové 
manažery. 
 

 
 
Pomohli vám? 
Jednoho jsme najali, ale za tři měsíce jsem zjistila, že asi nekope za nás, ale že by se nejraději dohodl s 
bankou o prodeji Petrofu. Uvědomovala jsem si tu obrovskou hrozbu, a i když mi táta tenkrát radil, ať si s 
ním sednu znovu k jednomu stolu, já už mu nevěřila a řekla jsem buď já, nebo on. Předložila jsem 
tehdejším pěti podílníkům můj plán a přesvědčila je, že do toho půjdu sama. Spojila jsem se se skvělým 
krizovým manažerem Václavem Novákem z M.L. Moran. S ním jsme já a můj manžel hodiny a hodiny 
probírali, jak postupovat, abychom tu situaci ustáli. Také mi tehdy pomohl dnešní senátor Jaroslav 
Zeman z Albrechtic, který se svou firmou zažil pár let předtím podobnou situaci jako my. Velice mi 
pomohla i ekonomka Zlata Tomková, dáma zaměřená na krize, která k nám nastoupila jako první člen 
nového managementu. S ní jsme postavili nový management, vybrali si vhodné lidi a s nimi tu situaci 
nakonec zvládali. 
 
V čem byl největší problém? 
Banky nám zesplatnily úvěry a zablokovaly účty. Novák nám tehdy řekl - podívejte se, banky vás vnímají 
jako mrtvý podnik, vy jim musíte předložit plán, který je musí přesvědčit, aby vám zase uvolnily peníze. 
Ten plán musí být o tom, že budete řezat, řezat a přeřezávat. Půjdete až na dřeň, a buď se vám to podaří, 
nebo ne. Záruku nám nedal nikdo. No, než tohle člověk přijme..., tak to je strašně těžké. Ale říkala jsem 
si, nedá se nic dělat, když už jsem sem jednou nastoupila, změnila kvůli tomu profesi, tak do toho prostě 
musím jít, jinak to nejde. 
Poskládali jsme nový management. Velmi dobře fungoval, byli to lidi, kteří do toho šli s námi, nebáli se, 
přitom věděli, že někdy nedostanou plat, že to bude hodně obtížné. A dneska jsou tady s námi pořád. 
Začali jsme počítat, říkali jsme si, co vynáší, co nevynáší, co necháme v produktovém portfoliu, jaké 
máme ceny na trzích, jaké máme zákazníky - kteří platí, kteří ne. Pomohli nám i zaměstnanci. Později 
jsem nabídla každému z nich, kdo nám opatří jakoukoli novou zakázku, pět tisíc korun. Současně jsme se 
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shodli na nutnosti snižovat počet zaměstnanců a zvyšovat rekvalifikace těch stávajících tak, aby každý 
pracovník byl schopen zastávat více výrobních pozic dle aktuální potřeby. 
Začali jsme tu loď pomalinku otáčet, přitom jsme museli řešit hodně věcí najednou, ale v prvé řadě 
snižování nákladů. A zkomplikovalo se to ještě tím, že jsme vyváželi v cizí měně - v eurech a dolarech, 
které stále oslabovaly. Všechno bylo proti nám. My běželi a běželi a pořád nás doháněl ten kurz. Pořád 
jsme jako by znovu a znovu začínali, neviděli světlo na konci tunelu. 
Řezání znamenalo, že jste museli zavřít pobočné závody. 
Ano, vše jsme koncentrovali do Hradce, mnoho lidí propustili. Bylo nám to líto, protože museli odejít i 
zkušení zaměstnanci. Po krizi jsme pak některé zase nabírali zpátky. Snižovali jsme náklady všeho druhu 
a soustřeďovali se na to, co mohlo přinést zisk. Zároveň jsme se ale nechtěli vzdát vývoje, při tom všem 
jsme museli inovovat, abychom zákazníkům dokázali, že chystáme novinky. Po celou dobu jsme se snažili 
navenek fungovat tak, aby zákazník nic nepoznal, a vždy jsme mu vyhověli. Najali jsme PR krizovou 
agenturu, která nám pomohla vést komunikaci s veřejností, se zákazníky, dodavateli, aby nám věřili, že to 
zvládneme. Neříkali jsme nikdy lež, na tom jsme si zakládali. 
 
 

 

 

 
 
A přesvědčili jste je? 
Předložili jsme bance reorganizační plán, banka nám dala čas a my jsme začali dobývat východní trhy. 
Úplně jsme obrátili trend. Posilovali jsme Čínu, Hongkong, Japonsko, Rusko, Střední východ, Teherán. 
Dodnes to jsou pro nás stěžejní trhy. Na druhou stranu jsme ve firmě dál řezali a přeřezávali. Pomalu se 
to začalo hýbat, výsledky se dostavily. Ale to víte, že v malém městě, jako je Hradec, kde lidé přicházeli o 
práci, nejen u nás, to trvalo dlouho, než uvěřili, že se začíná dařit. Na druhou stranu jsem i v těch těžkých 
dobách potkávala bývalé zaměstnance, které jsme museli propustit, protože jinak to nešlo, a ti nám 
vyjadřovali podporu a sympatie, chtěli, aby tradiční české piano se zase dostalo nahoru. 
 
To, že jste žena, vám paradoxně pomohlo tu situaci přestát a stmelit kolem sebe lidi v 
managementu. Jaké vlastnosti vám podle vašeho mínění tehdy pomohly? 
Ženská empatie a intuice. Na lidi. A pak trpělivost, nekonečná komunikace se všemi a neustálé 
přesvědčování ostatních, že musíme pokračovat a hledat ty vhodné postupy. Ale hlavně jsem musela 
přesvědčit sebe samu, že to zvládneme. Že to nesmíme vzdát. A strašně moc mě pomohla podpora 
manžela. 
 
Jak jste ale přesvědčili banky, že značku zachráníte a že vám mohou svěřit úvěr? 
Hodinami a hodinami přesvědčování, že naše návrhy řešení jsou správné. Prezentovali jsme jim 
podrobně své návrhy, banky nás ale často nutily k jiným krokům, které my nechtěli přijmout, protože 
jsme věděli, že by to bylo nevratné a že by to znamenalo konec firmy. Chodili jsme se do banky zpovídat i 
osm hodin v kuse a navíc v angličtině, protože naším supervizorem v té bance byl cizinec. Neznala jsem 
tehdy bankovní terminologii v angličtině, ale abych s ním byla schopná komunikovat, učila jsem se po 
nocích se slovníkem anglická slovíčka. Tehdy jsme s bankou vedli spor o to, na které produkty se zaměřit. 
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Radili nám, abychom dělali velké klavíry, že je na nich dobrá marže. Já jim oponovala, že to nejde, že 
přijdeme o zákazníky. Jsem ráda, že jsme na to tenkrát nepřistoupili, protože situace se obrátila: klavíry 
jdou dnes méně, jsou drahé. A naopak nás živí pianina. 
Dnes jsme jedni z posledních mohykánů v Evropě, kteří dělají pianina, německá konkurence až na 
výjimky padla a hodně se toho dělá v Číně. 
 
Kde se bere ta vaše nezdolnost? Váš otec ji při privatizaci také projevil v hojné míře. 
Nějak se asi ve mně protnuly geny. Jsme už pátá generace Petrofů, ale vzpomínám na vyprávění o mé 
praprababičce Marii z první generace, která dokázala držet rodinu pohromadě i v mnohem těžších 
dobách. Nebo pamatuji na svou babičku, manželku Dimitrije, ze třetí generace Petrofů, kterým tenkrát v 
únoru 1948 sebrali továrnu. Později někteří z rodiny skončili ve vězení a babička za nimi s dětmi chodila, 
aby je podpořila. Ženskou větev Petrofů tvoří po celou historii rodu opravdu silné osobnosti. Podporovaly 
své muže a byly pevnou kotvou rodiny. Jako i moje maminka, která má na starosti tuzemský prodej. 
 
Jak důležitá byla opora managementu? 
Mimořádně důležitá. Radovali jsme se společně, že jsme to překonali, ale zůstal nám z těch dob zvyk 
šetřit každou korunu. Když plánujeme budoucnost, utkáváme se v managementu v tvrdých diskusích o 
investicích a finančním řízení. Je z toho cítit, jak každému na vývoji firmy záleží, probíráme argumenty a 
snažíme se nacházet společné priority. V naší branži nikdy nebudeme dělat velké skoky, jdeme cestou 
mírného nárůstu. 
 
  

  
 
Mluvila jste o výrobě v Číně. Jak velká je to pro vás konkurence? 
My si vyrábíme téměř celé piano sami - kromě odlévání litinových rámů nebo nákupu mechaniky a 
kladívek. Poskytujeme i komplexní servis a opravy našich nástrojů. Vše pod jednou střechou, protože 
chceme nabízet kvalitní výrobek, který má trvalou hodnotu a není jen na dva tři roky ani na pět let, nýbrž 
aspoň na padesát. Také svět se láme - lidi čím dál víc rozlišují, jestli je nástroj vyrobený v Evropě, jaký má 
zvuk a jakou trvanlivost. Vnímají a oceňují tradici a šikovnost rukou, které nástroj vyrobily. I tu rodinnou 
historickou tradici, která udržovala kvalitu po sto padesát let. Řeší, jestli je to výrobek z Číny, kde ta 
tradice není a kde výrobek nemá tu trvanlivou hodnotu jako v Evropě. 
Jestli tomu rozumím, tak konkurenční výhodou vašich nástrojů je mistrovská ruční práce 
zaměstnanců, kteří každý kus vytvářejí. 
Kvalita je v našem oboru skutečně nenahraditelná, bez ní nevykouzlíte ten nádherný romantický a pro 
Petrof charakteristický zvuk. To je naše konkurenční výhoda. Museli jsme lidem vysvětlit, že nebudeme 
dělat už tak velké množství, jak byli kdysi zvyklí, ale že každý kus je důležitý a musí být naprosto precizně 
zpracován. Máme proto řadu kontrol - vstupní kontroly, kde se kontroluje materiál, který sem dojde. Pak 
mezioperační kontroly, což znamená, že každý nástroj ve výrobě má svůj rodný list, který ho provází až k 
zákazníkovi. Do toho listu zaměstnanec zapíše práci, kterou na nástroji dělal, a podepíše se pod to. Máme 
tak přehled o lidech a jejich práci i o časovém sledu jednotlivých operací. Při případné reklamaci se 
snadno zjistí, kdo je za problém odpovědný. Kromě toho vedoucí kontroly překontroluje znovu každou 
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výrobní operaci a pak ještě následuje výstupní kontrola, při níž se projde opět celý nástroj. Navíc při 
supervizi, kdy šéf našeho vývoje může kdykoliv projít továrnou a u kohokoliv ze zaměstnanců se zastavit 
a prověřit, zda pracovník dělá tu konkrétní operaci správně a dle technologických postupů. 
Má-li se kvalita udržet, je třeba zajistit generační kontinuitu. Jak získáváte mladé zaměstnance? 
Je to těžké. Máme 220 zaměstnanců, z toho 180 v dělnických profesích. Sestavili jsme si soupis 
nejdůležitějších lidí, kteří jsou v továrně nositeli know-how a kteří musí být skvěle opečovávaní. Také si 
musí za sebe hledat náhradu, což není jednoduché, protože lidi prostě nejsou. Hledáme nejen klavírníky - 
kvalifikované řemeslníky vyučené tak, že ovládají všechny výrobní operace, a mohou tedy sami sestavit 
celý klavír, ale stále poptáváme do vývoje také konstruktéry a programátory CNC. Potřebujeme ale i 
šikovné obchodníky se znalostí jazyků, ochotou vyjet do světa a dojednat obchody. 
Spolupracujeme s učňovským střediskem v Hradci Králové, kterému se pro malý zájem podaří otevřít 
třídu klavírníků zhruba jen jednou za tři roky. Lidi si musíme vychovávat sami. Hledáme i mezi cizinci. 
Teď právě spolupracujeme s dvěma Rusy a začínáme komunikovat s odbornými školami v Německu a ve 
Francii, které tam bohatě podporuje stát. Oslovujeme jejich studenty a věříme, že někteří z nich zakotví u 
nás. 
 
I v době krize jste si drželi vývojové centrum. Co se dá na klavírech ještě inovovat? 
Pořád vylepšujeme konstrukci nástroje, aby měl ještě lepší zvuk. Mění se požadavky na design, například 
na barvu. Pro Francii jsme dělali sérii pianin v červené barvě Ferrari, nebo na Ukrajinu klavír v královské 
modři. Zájem je o moderní design vykládaný perletí, unikátní zakázkou bylo třeba pianino v kosmickém 
technodesignu. Používáme netradiční materiály, jako jsou zkameněliny, diamanty, zlato, to vše podle 
zákazníkových představ. Spolupracujeme s dalšími českými firmami - s Preciosou a Lasvitem - a děláme 
klavíry například se vsazovaným křišťálem, který obdivují čínští zákazníci. 
 
Jezdíte za zákazníky do celého světa. Jak vás berou jako ženu manažerku na Východě? 
Jak v které zemi. Je třeba velký rozdíl mezi Čínou a Japonskem. V Číně nemají se ženami ve vedení 
problém, avšak v Japonsku nebo Koreji je to jiné - tam se dívají na ženu s despektem. Většinou tedy 
jezdíme dva - já v roli majitelky, která se baví o příjemných věcech, a náš obchodní ředitel Said Tabet, 
který sjednává podmínky obchodu. 
Uspěla jste jako Podnikatelka roku, získala cenu Goodwill a stala se Manažerkou roku 
2014, jak sama rozvíjíte své dovednosti v managementu? 
Snažím se stíhat školení, o nichž si myslím, že pro mě mají význam, hlavně mě zajímá leadership. Často 
na ně jezdíme v týmu s mými kolegy. Velmi užitečná na takových akcích jsou setkání a výměny názorů s 
ostatními účastníky. V tomto směru jsou pro mě přínosná i setkávání s kolegy na akcích České 
manažerské asociace. Čas od času pozvu k nám do firmy špičkové lektory a kouče a uděláme si školení u 
nás. Vzdělávání má pro nás praktický přínos, protože si získané poznatky rozpracujeme do svých 
pracovních úkolů a využíváme v konkrétní praxi. 
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Jak si vybíráte lidi do manažerského týmu? 
Jako žena dám hodně na intuici. Musím cítit, že si padneme do oka, že jsme naladěni na podobnou vlnu. 
Mám zkušenost, že když lidi správně namotivujete, dokážete nadchnout pro věc a jste schopni s nimi 
sdílet výsledky - občas i neúspěchy, tak vzniká atmosféra důvěry a jsme schopni to spolu táhnout dál. 
Důležitý je pro mě i humor, umět se v práci zasmát, ale také si umět odpočinout. 
 
Uvažujete do budoucna o předání firmy další generaci, o nástupnictví? 
Docela ano. Moje dcera končí studium na VŠE v Praze, obor: mezinárodní obchod a už během studia nám 
pomáhala a věřím, že do firmy jednou nastoupí. V současné době jen řešíme, zda to bude hned po škole, 
nebo zda bude nějaký čas získávat zkušenosti v jiné firmě, aby přinesla nové úhly pohledu a nápady. 
Mám radost, že si rozumíme, že spolu dokážeme mluvit, že má chuť ve firmě pokračovat. Netlačím na ni, 
ať se sama rozhodne, kdy nastoupí. Navíc její snoubenec už u nás také pracuje a velmi nám pomáhá. 
Z toho čerpám sílu, když vidím, že mí nejbližší to chtějí táhnout dál - ať už management, nebo rodina, 
máte pocit, že to, co děláte, má smysl. 
Vím, že máte ambice, aby se firma více začlenila do regionu, kde působí vaše rodina. 
Máme krásný projekt na to, že jednu z hal v našem areálu přestavíme na hudebně zábavné centrum, 
jehož součástí bude showroom pro zákazníky a také prostor pro koncerty a kavárnu, kde by se lidé 
potkávali a užívali si krásy hudebního umění. Chceme se víc otevřít veřejnosti, nechceme být vnímáni 
pouze jako ti, kdo vyvážejí klavíry ven, ale chceme našim lidem nástroje ukázat, dát jim možnost si na 
nich zahrát nebo poslouchat hudbu na koncertech přímo v našem areálu. Ostatně už jsme s tím před 
časem trochu začali. Organizujeme každý rok soutěž Pianista roku, na níž talentovaní pianisté rozeznívají 
naše nástroje. Často mi účastníci sdělují, jak velkou radost jim hudba z našich klavírů přináší. Také 
máme krásné muzeum PETROF, které vede moje sestra Ivana. Veřejnost se k nám už naučila chodit a to 
je dobře. Je čas nabídnout zase něco nového. 
 

 
 

Intonér a ladič pan Novák při práci, kolem r. 1930. 
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Víte, že unikátně znějící klavír Petrof se sestavuje z více než sedmi tisíc dílů, což ovšem dokáže jen mistr 
klavírnického řemesla? Nebo že se na zvuku jeho tónů podílí několik druhů dřeva? Například rezonanční 
desky ze speciálně pěstovaných smrků, dřevo z habru, buku nebo lípy? Nebo že výroba klavíru trvá půl 
roku a křídla devět měsíců? To a mnoho dalších věcí se lze dozvědět při prohlídce muzea Petrof, kde se 
návštěvníci do detailu seznámí s tajemstvím výroby, nejstaršími výrobky, ale i těmi nejmodernějšími, a 
mohou si na nástrojích vlastnoručně zahrát. 
 

Zdroj: www.byznys.ihned.cz 
www.google.cz 

 Časopis Marianne Venkov & styl 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 
 
ZAJÍMAVOSTI 
 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

Slaví se 5. července jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Bratři, které ze Soluně povolal kníže Rastislav, zavedli na našem 
území bohoslužby ve slovanské řeči a položili tak na Velké Moravě základy církve. 
Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury a vzdělanosti všech slovanských národů a přinesla 
základ české státnosti. 
 

 

Cyrilo – Metodějská mise 
 
Rastislav, kníže moravský, z vnuknutí 
božího a po poradě se svýni knížaty a s 
Moravany vypravil poselství k císaři 
Michaelovi, v němž pravil: „Náš lid se 
odřekl pohanství a drží se křesťanského 
zákona, ale nemáme takového učitele, který 
by nám pravou křesťanskou víru vyložil, 
aby též jiné kraje nás napodobily, Pošli nám 
tedy, pane, takového biskupa a učitele, 
neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do 
všech krajů.“ 

 
Svatí Cyril a Metoděj. Obraz polského malíře Jana Matejky.  

 
Velkomoravský kníže Rastislav z dynastie Mojmírovců byl uveden na vladařský stolec za dramatických 
okolností roku 846. Prvních patnáct let vlády věnoval upevnění vlastní moci, rozšiřování drženého území 
a válčení s východofranským králem Ludvíkem Němcem. Jedním z jeho cílů, bylo získat pro říši, která se 
již formálně hlásila ke křesťanství, cirkevněprávní samostatnost: až dosud se starali o duchovní 
záležitosti Moravanů kněží franské misie a latinského obřadu, napojení na pasovské biskupství. Jejich 
působení však vtahovalo Rastislavův stát do příliš silné závislosti na východofranské říši, a to knížeti 
samozřejmě vadilo. Pokoušel se sice dosáhnout zřízení vlastního biskupství zvláštní žádostí adresovanou 
papeži Mikuláši I., ten ovšem s ohledem na dobré vztahy s východofranskou církví odmítl. Rastislav tedy 
– a snad nejvíce ze vzdoru – svou prosbu zopakoval, ale namířil ji na východ. Oslovil byzantského císaře 
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Michaela III., který se jako hlava východních křesťanů těšil podobné autoritě jako na západě papež. Císař 
se poradil s konstantinopolským patriarchou Fotiem, jenž platil za nejvyšší institucionální i duchovní 
autoritu východu, a odpověděl na Rastislavovu výzvu s velkorysou vstřícností. 
 
Soluňští bratři 
Fotios pověřil provedením náročné moravské mise osvědčené diplomaty, kteří již prokázali své kvality v 
minulých letech: bratry Konstantina a Metoděje, rodem z řecké Soluně, oba vzdělané, zkušené a sběhlé v 
podobných posláních. Dosavadním vrcholem jejich působení byla misie k národu Chazarů, kde vedli 
složitou obhajobnou disputaci s židovkými duchovními. 
Konstantin se narodil roku 827, jeho starší bratr o dvanáct let dřív. Oběma se dostalo skvělého vzdělání. 
Metoděj vystudoval práva a stal se správcem slovanské provincie na Balkáně, Konstantin se věnoval 
teologii, filozofii a filologii, přijal místo Fotiova bibliotekáře, přitom psal, překládal a učil. Jejich skvěle 
započatou dráhu však zhatil jeden z mnoha palácových převratů, které roku 858 smetly jak patriarchu, 
tak jeho podřízené. Bratří se nejprve uchýlili do nenápadného kláštera, o dva roky později se vydali na 
chazarskou pouť. Vynikající úspěch, jaký zde zaznamenali, jim otevřel cestu k nabídce, kterou dozajista 
nemohli odmítnout: vybudovat ve vzdálené slovanské říši samostatnou církevní organizaci, reformovat 
bohoslužbu tak, aby vyhovovala domácímu prostředí, vychovávat kněžský dorost, připravit srozumitelné 
překlady biblických textů a uvést v daleké zemi do života alespoň základy kanonického práva. 
 

  
 
Hlaholice Písmeno V napsané v hlaholici. Přímořské město Nin nedaleko Zadaru 

 
Mise či misie? 
„Náš lid se drží křesťnského zákona,“ prohlašuje ve svém poselství k císaři Michaelovi III. kníže Rastislav. 
To sice zní jasně a přesvědčivě, realita však byla malinko odlišná. Moravané se s křesťanstvím seznámili, 
národ formálně nové náboženství přijal, avšak hluboce zakořeněné pohanství opouštělo ve skutečnosti 
své pozice jen nerado, zvolna a po složitých cestách. Snažení byzantských učenců na půdě Rastislavovy 
říše tak v sobě spojovalo jak cíle organizační a diplomatické, tak evangelizační. Bylo misí i misií zároveň – 
ačkoli označovat Konstantina a Metoděje za opradové věrozvěsty, tedy vlastně apoštoly, kteří „pohanské“ 
Moravě přinesli poznání „pravého Boha“, je mírně zavádějící. Slované z povodí Moravy a Dyje se s 
křesťanstvím seznámili desítky let před příchodem obou bratrů: vždyť nejstarší velkomoravské kostely 
datuje archeologie už do 8. století! Vzdělaní Řekové nepřinesli na Moravu dar samotné víry, přinesli však 
nástroje potřebné k jejímu zakotvení, vzkvétání a zmnožování. Konstantin odvodil z řecké abecedy nový 
typ písma nazývaný hlaholice: byla uzpůsobena slovanskému dialektu a bratři ji užili při přepisu svých 
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překladů liturgických a biblických textů z řečtiny, latiny, hebrejštiny a aramejštiny do jimi vytvořeného 
bohosluženého jazyka – církevní slovanštiny (staroslověnštiny). Konstantin novozákonní překlady uvedl 
vlastní básnickou skladbou Proglas. Podle řeckých a římských předloh připravili rovněž civilní zákoník 
Zákon sudnyj ljudem. 
 
Moravská arcidiecéze 
Po čtyřech letech práce se Soluňané vybrali do Říma, kde zamýšleli dosáhnout formálního uznání 
moravského arcibiskupství. V Konstantinopoli však došlo k odstavení patriarchy Fotia, proto jim v této 
administrativní záležitosti zbývalo pouze obrátit se na římského velekněze. Papež Hadrián II. vyšel 
učeným mužům vstříc a staršího Metoděje uvedl do řádu arcibiskupa. Metodějova cesta zpět na Moravu a 
další působení se však nečekaně zkomplikovaly: byl zajat Bavory, jichž se dotkla ztráta pozic na Moravě, a 
tři roky vězněn. Tíhu svého úkolu tehdy nesl sám, neboť Konstantin, sužovaný nemocí, zůstal pod 
řeholním jménem Cyril v římském klášteře, kde v únoru 869 zemřel. Na Moravě se mezitím roku 871 
dostal k moci kníže Svatopluk, s nímž Metoděj po návratu nevycházel dobře. Nakonec musel podniknout 
druhou cestu do Říma, aby znovu obhajoval své postoje a svou práci. Výsledkem jeho mise byl 
diplomatický úspěch v podobě papežské buly Industriae tuae z června roku 880, jíž papež Jan VIII. 
povolil na Moravě staroslověnskou liturgii. Staroslověnština tím prolomila nadvládu latiny a řečtiny jako 
bohoslužebných jazyků církve a udržela si tuto pozici několik století. Kněží, které Metoděj vychoval, a 
jejich následovníci pěstovali staroslověnskou literaturu v Čechách, v Chorvatsku, Bulharsku i Kyjevské 
Rusi navzdory tomu, že původní moravská arcidiecéze zanikla již roku 907 spolu s Velkomoravskou říší, 
která podlehla náporu maďarských kmenů. Toho se Metoděj pochopitelně nedožil: zemřel ve svém 
sídelním městě Velehradě roku 885. 
 

 

 

 
Zakon sudnyj ljudem Čechy a Morava v éře Velké Moravy 
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Sochy Cyrila a Metoděje. Katedrála v Záhřebu. 

 
Zdroj: encyklopedie českých dějin 
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Česká restaurace s vláčky míří do světa 

 
Milovník vláčků a podnikatel Petr Fridrich si svou první zážitkovou restauraci, kde vám pivo a další 
nápoje až na stůl přiveze vláček, otevřel v roce 2009 v Brně. Dnes chtějí jeho koncept v Číně a expandovat 
plánuje také do Spojených států. „Vždycky jsme tomu věřili a i jsme to připravovali tak, abychom mohli 
expandovat,” řekl Novinkám podnikatel Petr Fridrich. 
 

  
 
První podnik jménem Výtopna otevřel před osmi lety v Brně. Návštěvnost už tenkrát předčila očekávání, 
a tak se zanedlouho objevily další dvě v českém hlavním městě. 
 
Váš koncept zaujal také v zahraničí. Kam máte nyní v plánu expandovat? 
Hledáme partnery po celém světě. Ozvali se nám z Číny, tak s těmi jsem podepsal kontrakt. Do konce 
roku by se v Kantonu měla postavit první restaurace. Otevírat by se měla už 6. prosince letošního roku. 
Nás osobně zajímá americký trh a jednáme o prostorech v Chicagu. 
 
Jak má vypadat spolupráce s Čínou? 
Tam je rozvojový plán otevřít do 15 let zhruba 120 restaurací. Ten trh je ale samozřejmě nový a my se 
trošku nad tím číslem usmíváme, ale když se to podaří, tak to bude zajímavé. První montáž a dodávku 
jim uděláme my. Je to naše know-how, takže to nechceme pouštět z rukou. Mají dokonce v plánu vařit i 
české jídlo. 
 
Vy jste se byl v čínském Kantonu podívat. Jak na vás působí podnikání v této zemi? 
Za tři dny, které jsem tam strávil, si člověk těžko udělá obrázek. Oni mají ale strašnou páru, takže byznys 
tam má obrovskou zelenou. Podle mě ty věci strašně rychle dělají, protože je neomezují zákony nebo 
normy, ale je to o tom, že to tam opravdu řídí funkcionáři. Podpora státu je veliká. 
 
V současné době domlouváte podmínky také v americkém Chicagu. V jaké je to fázi? 
V Chicagu teď jednáme o smlouvě. Řeší se poslední detaily a prakticky v příštím roce by ta restaurace 
mohla vyrůst. Máme tam obrovské prostory, cca 2000 metrů čtverečních a mělo by tam být nějakých 600 
až 700 míst na sezení. Je to přímo v centru Chicaga. 
 
Proč jste si vybrali právě tohle město? 
Chceme vařit pivo, to je taková změna pro Výtopnu. Chicago nám pro start přišlo naprosto ideální. Je 
tam obrovská německá a i česká komunita, takže pivo jako tradiční nápoj ocení. Chicago nám přišlo jako 
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dobrý nápad i proto, že je to železniční uzel mezi západem a východem. Myslím, že by právě první 
restaurace měla být otevřená tam. Pilotní projekt rozjíždíme my, partnera tam nemáme, a bylo to také v 
plánu. 
 
Jak na vás působí podnikání v Americe? 
My teprve začínáme, takže se uvidí, jaké problémy s tím přijdou. Co máme zprávy, tak je běhání kolem 
úřadů na začátku hodně. Když to člověk vyřídí, tak má klid. To je problém České republiky, vlastně celé 
Unie, že pořád mění podmínky. Za půl roku se změní legislativa a vy s musíte přizpůsobit. V té Americe 
máte hned na začátku jasné podmínky a víte, co máte udělat. 
 
Bude vzhled restaurací totožný? 
Celé to bude vypadat trošku jinak. Koncept prochází vývojem. To platí třeba u řídícího softwaru a také 
hardwaru, to se týká lokomotiv a vláčků. V Americe chceme vozit také jídlo. Budeme muset tedy 
vymyslet, jak to balit do nějakých krabiček nebo boxů. Pokud se tento způsob servisu osvědčí, tam 
bychom to převedli asi i do Česka, abychom dokončili tu samoobslužnost restaurací. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

Slovácké tradiční pokrmy aneb Na čem jsme vyrůstali 

 
Vepřové, kysané zelí, kynutá těsta. Na tom jsme přece vyrostli! Dnešní recepty pocházejí ze Slovácka a 
můžete je uvařit pod vedením Tomáše Šindeláře, šéfkuchaře restaurace Michal. 
 
Škvarková pomazánka 
 

 

Suroviny: 
100 g škvarků, 100 g sádla, sůl  
 
Postup: Škvarky umeleme na mlýnku, osolíme a 
promícháme s rozpuštěným sádlem. 
Podáváme s chlebem, hořčicí a cibulí nebo mladou 
cibulkou, s beraními rohy a nakládanými 
okurkami. 
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Ořechovská kyselica 
 

 

Suroviny:  
2 brambory, 
1/2 l vody 
hrst sušených hřibů 
150 g kysaného zelí 
50 g sušených trnek (švestek) 
250 ml sladké smetany 
(klobása nebo uzený bok – v původním receptu 
není) 
 
Postup:  
Brambory nakrájíme na kostky a uvaříme v hrnci 
zvlášť. V druhém hrnci uvaříme v půl litru osolené 
vody namočené hřiby, švestky a kysané zelí (lák si 
odložíme stranou, později jím polévku dochutíme). 
Nakonec vlijeme do polévky smetanu a přidáme 
uvařené, scezené brambory.  
Kdo chce, přidá na kolečka nakrájenou klobásu 
nebo uzené. Kyselicu necháme ještě chvilku 
povařit. 

 
Kachna s jablky 
 

 

 
 
Suroviny: 
1 kachna 
4 jablka 
majoránka, kmín, sůl 
 
Postup:  
Kachnu prosolíme a necháme v chladu přes noc 
odležet. Posypeme ji ze všech stran majoránkou s 
kmínem, dovnitř vložíme tři jablka. Poslední jablko 
nakrájíme a vyložíme jím pekáč, tak se nepřichytí 
kůže zespodu. Kachnu položíme prsy dospod (jak 
běží, tak leží) na jablka, mírně podlijeme horkou 
vodou, přikryjeme a dáme péct na 180 °C.  
Průběžně podléváme.  
Na poslední půlhodinu odkryjeme pekáč, kachnu 
otočíme a necháme při vyšší teplotě zezlátnout. 
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Maminčiny báleše 
 

 

Suroviny:  
1 a půl hrnku vlažného mléka 
1 kostka droždí 
2 lžíce krystalového cukru 
3 a 1/3 hrnku hladké mouky 
1 a půl lžíce oleje 
1 vejce 
špetka soli 
sádlo nebo olej na smažení 
povidla nebo džem 
 
Postup:  
Z trochy mléka, kvasnic a cukru připravíme 
kvásek. Vzešlý kvásek smícháme s moukou, 
olejem, vejcem, solí a mlékem. Vypracujeme 
polotuhé těsto (ideálně v robotu) a necháme ho v 
míse přikryté utěrkou vykynout asi hodinu. V 
polovině kynutí promícháme. 
Těsto přeložíme na pomoučený vál a lžící, kterou 
namáčíme do mouky, vykrajujeme bochánky. Ty 
ještě čtvrt hodiny necháme na vále kynout. Po 
vykynutí bochánky vytvarujeme, roztáhneme je 
do stran a uprostřed uděláme důlek. Usmažíme 
je. Báleše podáváme ještě teplé potřené džemem 
či povidly, ozdobené sladkým šlehaným 
tvarohem, anebo jenom obalené v moučkovém 
cukru. 

 
Zdroj: Novinky.cz 
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Nová Ves 

Nová Ves je podle Českého statistického úřadu nejčastější název pro obec u nás. Vyskytuje 
se dvaašedesát krát. Jedna leží na jihu Čech blízko Jindřichova Hradce. Z hlediska 
urbanistů je úplně zvláštní. 
 
Obec se nachází v nadmořské výšce 525 metrů na samém okraji Javořické vrchoviny, která se zvedá od 
chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s mnoha rybníky a mokřady na západě a vede severovýchodně k 
městu Telč ležícímu v Českomoravské vrchovině. Javořická vrchovina je její nejvyšší část. Blízko Telče se 
tyčí nejvyšší kopec Javořice s 837 metry, ten je ale od Nové Vsi vzdálen téměř třicet kilometrů. Daleko 
blíž ze vsi je to do Jindřichova Hradce na severu, pouhých sedm kilometrů, nebo do Rakouska, jehož 
hranice na jihu od Nové Vsi je ještě o kilometr blíže. 
Četné rybníky rozeseté v blízkém okolí jsou dokladem toho, že třeboňská rybniční soustava není příliš 
vzdálená. Z rozlehlejších jmenujme Pěněnský a Sedelský rybník na východě (první zmínky o obou 
pocházejí již z r. 1437!) a v bezprostřední blízkosti obce Lásenice na západě byl koncem 15. století 
vybudován rybník Velká Lásenice o výměře 100 ha, který byl později rozdělen na tři menší vodní plochy. 
 

  
 
Z pohlednu přes náves je patrné, že zdejší domy jsou otočeny do 
veřejného prostranství štíty. Což už tak vidět není, je široký oblouk, 
který zástavba opisuje. 

Do rozlehlé plochy návsi jsou na samém kraji Nové Vsi začleněny 
rybníček a zvonice 

 
V neobvykle uspořádané obci 
Také přímo v Nové Vsi je jeden rybníček, který je jen takovou bezejmennou návesní nádrží, ale milou. Na 
dohled od něj stojí bývalá kaple, dnes domek se zvonicí. Na místní zástavbu je právě tady, u rybníčka, 
dobrý výhled. 
Nová Ves byla založena plánovitě na půdorysu písmene „D“. Domky obrácené štítem k cestě opisují 
půlkruhový oblouk pouze z vnější strany. Vnitřní část zůstává volná a tvoří rozlehlou travnatou náves. 
Její rozměry překvapují. Cesta spojující oba konce půlkruhu měří 263 metrů! 
Další řada chalup tvořící třetí ulici vznikla později. Byla citlivě umístěna mimo monumentální náves, pod 
již stávající řadu usedlostí. Výjimečné uspořádání domů, které od doby svého vzniku v roce 1803 nebylo 
nijak narušeno, vedlo v roce 1990 k vyhlášení vesnické památkové zóny. 
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Většina původně zemědělských usedlostí má jen nepatrně pozměněný 
vzhled. 

Mezi domy v oblouku na severní straně návsi strojí u cesty do polí 
kamenný kříž. 

 
Prosté domky 
Vzhledem k tomu, že první písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1804, je to obec skutečně nová. 
Domy zde byly vystavěny na základě vrchnostenského rozhodnutí pro německé obyvatelstvo, dělníky, 
kteří pro vrchnost pracovali. V té době panství vlastnili Černínové. 
Všechny domky mají sedlovou střechu a jsou do návesního prostoru obráceny štítem. U některých stojí 
stodola, další jsou trojboké. Dvory jsou vymezeny ploty, případně ohradními zdmi s vraty. Až na jeden – 
dům čp. 14 je rozkročen do větší šířky a do dvora vede zaklenutá brána s pilířky po stranách. 
 
Podle místy odpadlé omítky na několika domech a stodolách je zřejmé, že kdysi se stavělo hlavně z 
drobného kamene, modernizace pak přinesla cihly. Štuková výzdoba štítů se omezila většinou jen na 
šambrány kolem oken a jednoduché vytažení plochých říms. Někde jsou štíty zcela bez ozdob. Příznivý 
vzhled chalup v Nové Vsi většinou narušují jen okna, často výklopná. 
Dnes je Nová Ves součástí Číměře, která leží 5 km na západ. V Nové Vsi je evidováno 43 adres, v roce 
2011 tu trvale žilo 57 obyvatel, ostatní jsou chalupáři. Obcí vede zelená cyklostezka Greenway Praha-
Vídeň, která právě na jihu Čech zajíždí i do tak „zapomenutých“, ale klidných koutů, jako je Nová Ves. 
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Čp. 14 je jedinou větší usedlostí v obci. Cesta do dvora je uzavřena zaklenutou bránou s pilířky po stranách, u ostatních domů jsou jen vrata v 
ohradní zdi.   

 
Zdroj: www.chatar-chalupar.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová a Dagmar Pavlisková 

 

 

RETRO KOUTEK 

Československý seriál 

 

Muž na radnici 
Jedenáctidílný seriál režiséra Evžena 
Sokolovského z roku 1976. Vypráví příběh 
předsedy MěNV Kunštátu, který se rozhodl 
přestavět a zmodernizovat město. V 
jednotlivých dílech můžeme sledovat 
problémy a potíže, které jej provází po celou 
dobu výstavby. Paralelně běží také soukromý 
život předsedy a jednotlivé příběhy (smrt 
manželky, problémy syna Přemysla ve škole a 
jeho odchod z domova, svatba a následně 
rozchod s druhou manželkou, nemanželské 
dítě jeho dcery Bohunky atd.). Seriál nakonec 
skončí v duchu někdejšího socialistického 
realismu dobře. Výstavba je dokončena, 
rodina se opět sejde a předseda Bavor si najde 
novou lásku, ke které se nastěhuje. 
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Dynastie Nováků 
řináctidílný seriál o železničářské rodině. 
Rodu Nováků vévodí patriarcha 
Maxmilián, bývalý strojvedoucí. Jeho syn 
Jan vede brigádu socialistické práce na 
elektrifikaci. Janova dcera Lida funguje 
jako výpravčí a syn Martin právě dokončil 
železniční průmyslovku. Jen starší syn 
Pepa se odrodil. Je mistrem v autoservisu. 
Otec Jan převzal u příležitosti svých 
padesátin vyznamenání, může spokojeně 
rekapitulovat svůj dosavadní život. Jenže ta 
spokojenost dostala v noci trhlinu, která 
mu pokazila nejkrásnější den jeho života… 

 
Režíroval Ivo Novák a hrají: Radoslav Brzobohatý, Josef Kemr, Jaromír Hanzlík, Hana Maciuchová, 
Kateřina Macháčková, Taťjana Medvecká, Oldřich Kaiser, Jarmila Krulišová, Oldřich Vízner atd. 
 

Zdroj: starypaky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
 

ZDRAVÍ 
 

Get creative with your health this winter 

 

 

 
We all know that it's important to stay healthy, 
especially in winter when colds, viruses and 
infections thrive. But apart from eating well, 
staying active and staying hydrated, are there any 
other ways to reach and stay at an optimal level of 
health? As it turns out, yes - and they're more 
creative than you might think! 

 
1.Don't brush your teeth after eating. Despite what you may have heard, brushing your teeth directly after 
eating can actually soften your tooth enamel, rather than strengthen it, particularly if you've had 
anything acidic to eat or drink. To keep your teeth as strong and pearly white as possible, wait 30 to 60 
minutes before brushing. You'll have a healthier, brighter smile, and you won't need to reach for your 
toothbrush quite as often.  
 
2. Sing in the shower. You might not be able to hold a tune, but research has shown that singing is a 
viable way of improving your health. As an aerobic activity, it helps boost your circulation, your brain 
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power and your lymphatic system, while allowing you to take in more oxygen, ultimately improving your 
alertness. What's more, it can also improve your motor control and coordination. So what are you 
waiting for? Start giving those vocal chords a workout today! 
 
3. Watch an episode of Friends. Alright, so it doesn't have to be Friends specifically, it just needs to be 
something guaranteed to make you laugh. Recent studies have shown that laughter helps to release 
endorphins, improving your mood while lowering your stress levels and boosting your immune system. 
What's more, laughing for just 10 to 15 minutes a day can help burn up to 40 calories, which can add up 
in the long run. They weren't joking when they said laughter was the best medicine! 
 
4. Listen to music. Your favourite tunes can help improve your health while improving your mood at the 
same time. Research has shown that listening to music can help lower your stress levels and your blood 
pressure, while releasing dopamine, which is a chemical associated with feelings of pleasure. It's also 
been linked to improved concentration, and can even help you run faster when combining a cardio 
workout with up-tempo music. So get that feel-good music pumping! 
 
5. Drink coffee. It might go against what you believe to be healthy, but drinking coffee in moderation has 
been shown to help prevent chronic diseases such as diabetes and cancer. Moreover, coffee drinkers are 
less likely to have conditions such as Parkinson's disease and dementia, when compared with non-coffee 
drinkers. 
 
Interestingly enough, coffee has also been shown to help improve sleep quality, a crucial component of a 
healthy lifestyle. A recent Japanese study showed that drinking one to two cups of coffee before taking a 
20-minute nap can result in improved alertness and performance, due to the caffeine clearing the brain 
of a molecule known as adenosine. So order that Americano or latte you've been craving and improve 
your health and sleep at the same time! 
 
Of course, while these creative methods can help boost your health in a number of new and interesting 
ways, there's no substitute for healthy eating, regular exercise, and enough sleep and water. What's more, 
making responsible choices and boosting your wellness can also help improve your Vitality status, your 
Discovery Card rewards, Active Rewards and your Discovery Life PayBacks to mention a few. So there's 
no reason for health to be boring this winter, not when you can eat, drink, laugh, sleep and sing your way 
to wellness, all season long. 
 

Zdroj: discovery.co.za 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 

ČEŠTINA 

Procvičování párových souhlásek. 

Cvičení  
 
Doplňte D nebo T: 
 
Souse- má hla-. Ka- vlastní popravčí špalek. Tady je ale kli-. Je listopa-. Mám lis-. Jíš rád me-? Kvete sa-. 
Pojeď na zápa-.  Ve sklenici je le-. Na kdy je naplánovaný odle- letadla? Sokolský sle- je úchvatný. Dosu- 
jsem se nic takového nenaučil. Pojď se mnou na hra-. Kolem zahrádky je dřevěný plo-. Není to příliš 
mnoho náho- najednou? Na drá- use-l droz-. Očekáváme příjez- obcho-níka. Nechoďte na mos-. Po cestě 
leze ha-.  Jirka dal třetím tahem ma-. Přinesl sklenářský ky-. 
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Doplňte Ť nebo Ď: 
 
Se- tady než se pro tebe vrátím. Vra- mi to! Poj- a sedni si se mnou na ze-. Hned te- čekám správnou 
odpově-. Vyho- zeleninovou na- na kompost. To je zámořská lo-. Kde je lodní zá-? Rybáři používají sí- a 
ká-. Přive- ho sem te- hned. Poje- s námi na pou- k babičce. Se- tady a bu- tiše! Je- pomaleji! Co je to tu 
za spouš-? Vla-ko, ho- nám ten míč! Kde pracuje tvůj ta-ka? Za městem stojí stará hu-. Jak se jmenuje 
vaše cho-? Svi- sluníčko svi-, ať mi šije ni-. Le-, ptáku, le-. 
 

Zdroj: M. Blechová, E. Hlaváčová, B. Sedláček: Diktáty pro 2. 3. 4. a 5. Ročník ZŠ 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 

 
 
ZÁBAVA 

Recepty 

Domácí loupáčky 
 

 

Na 16 kusů budete potřebovat:  
500 g hladké mouky, špetku soli 
150 g másla 
2 vejce 
100 g krupicového cukru 
250 ml smetany (30 procent) 
30 g droždí 
mák na posypání, semínka z poloviny vanilkového 
lusku 
hladkou mouku na podsypávání 
 

Postup: Smetanu mírně prohřejte, přidejte do ní rozdrobené droždí, trochu cukru, mouky a nechte vzejít 
kvásek. Do velké mísy mezitím prosejte mouku se špetkou soli, přidejte cukr, vanilku, na kousky 
nakrájené změklé máslo a vejce s tím, že si necháte jeden bílek stranou. Do mísy po chvíli vlejte vzešlý 
kvásek a vypracujte hladké těsto, které se nelepí. Nechte ho kynout na teplém místě, dokud 
nezdvojnásobí svůj objem 
Pak těsto rozdělte na 2 poloviny a z každé na pomoučněném válu vyválejte kolo o průměru 30 až 35 cm. 
Nožem nakrájejte na 8 dílků, jako když dělíte koláč nebo pizzu. Loupáčky zatočte tak, že začnete od širší 
části a konec těsta, tedy špičku nechte vespod. Zahněte je mírně do podkovy, poskládejte na plech, 
potřete rozšlehaným bílkem a posypte mákem. Pečivo nechte kynout dalších 20 minut na plechu. Pak 
vložte do trouby předehřáté na 180 °C a loupáčky pečte přibližně 20 minut tak, aby měly krásně zlatavou 
barvu. 
Tip: Pro největší mlsouny můžete do loupáčků vložit kousek čokolády. 
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Rychlé sýrové rohlíky bez kynutí 
 

 

Co budeme potřebovat: 
250 g hladké mouky 
3 čajové lžičky prášku do pečiva 
125 g smetanový sýr 
50 ml mléka 
50 ml oleje 
1 lžíce sůl 
1 vejce 
Na potření a na vrch: 
žloutek 
sůl 
pepř,semínka    

 
Smícháme v míse prosátou hladkou mouku s práškem do pečiva. Přidejte vejce, mléko, olej a vše 
promícháme. Přidejte smetanový sýr a rukou uhněteme těsto. Těsto si vyválíme a vytvoříme kruh. Silný 
několik milimetrů. Těsto si nakrájíme na osminy a z každého kusu si srolujeme rohlík. Plech si vyložíme 
pečícím papírem. Na plech položíme rohlíky. Rozšleháme si žloutek se solí a pepřem a potřeme rohlíky. 
Nakonec si je můžeme posypat semínky. Pečeme v troubě na 180 stupňů cca 30-40 minut.                                             
 

Zdroj: www.recepty.cz   &   www.prozeny.cz                            

Humor 

"Proč si myslíte, že byl váš soused opilý?" ptají se u soudu.  
"Protože vykřikoval, že se nebojí ani ženy, ani tchýně." 
 
Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Děti postupně říkají rýmy. Až dojde řada na Pepíčka 
a ten říká: "v moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena." "Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje." "Jen 
počkejte, až přijde příliv." 
 
V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. Pepíček odpoví: "Tak to je 
rákoska, vařečka a řemen!" 
 
Známý horolezec dostal na jedné besedě otázku:"Jaké výstupy považujete za nejobtížnější?" "Manželské." 
 

                                                                                                                       Zdroj: krajané 

Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

SPRÁVNÁ  ŘEŠENÍ 
Soused má hlad. Kat vlastní popravčí špalek. Tady je ale klid. Je listopad. Mám list. Jíš rád med? Kvete 
sad. Pojeď na západ.  Ve sklenici je led. Na kdy je naplánovaný odlet letadla? Sokolský slet je úchvatný. 
Dosud jsem se nic takového nenaučil. Pojď se mnou na hrad. Kolem zahrádky je dřevěný plot. Není to 
příliš mnoho náhod najednou? Na drát usedl drozd. Očekáváme příjezd obchodníka. Nechoďte na most. 
Po cestě leze had.  Jirka dal třetím tahem mat. Přinesl sklenářský kyt. 
Seď tady než se pro tebe vrátím. Vrať mi to! Pojď a sedni si se mnou na zeď. Hned teď čekám správnou 
odpověď. Vyhoď zeleninovou nať na kompost. To je zámořská loď. Kde je lodní záď? Rybáři používají síť 
a káď. Přiveď ho sem teď hned. Pojeď s námi na pouť k babičce. Seď tady a buď tiše! Jeď pomaleji! Co je 
to tu za spoušť? Vlaďko, hoď nám ten míč! Kde pracuje tvůj taťka? Za městem stojí stará huť. Jak se 
jmenuje vaše choť? Sviť sluníčko sviť, ať mi šije niť. Leť, ptáku, leť. 


