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Vážení a milí krajané.
v zářijovém vydání Krajanských listů se dočtete o přípravě semináře českého jazyka pro krajany
v Kapském Městě a informace o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Následují
novinky z české ekonomiky, dále ohlédnutí za Františkem Drtikolem a v rubrice hrady zámky navštívíme
Křivoklád. V hudebním okénku nepřehlédněte článek o Soňě Červené a článek o otevření Werichovy vily
pro veřejnost. Dále nechybí tradiční rubriky retro koutek, zdraví, čeština a zábava.
Přejeme Vám příjemné jarní dny!
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax:
012 4312398)

Nabídka semináře českého jazyka v Kapském Městě
Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s lingvistkou Radkou Hejmalovou-Millar s
potěšením oznamují, že ve dnech 2. – 4. listopadu 2017 se bude konat seminář českého jazyka v
Kapském Městě. Seminář se uskuteční ve Visegradském domě, Fleetwood Avenue 2, Claremont, Kapské
Město. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost ke studiu českého jazyka!
Program semináře:
Čtvrtek 2. 11. 2017
17:00 – 18:30 začátečníci (úplní začátečníci, bez znalosti českého jazyka)
Pátek 3. 11. 2017
16:30 – 18:00 pokročilí (studenti, kteří již v minulých letech absolvovali na semináři kurz pro začátečníky
nebo studenti s předchozí znalostí českého jazyka)
18:15 – 19:45 seminář výuky dětí pro maminky a tatínky (tento seminář je určen česky mluvícím
rodičům, kteří své děti učí česky)
Sobota 4. 11. 2017
10:00 – 11:30 začátečníci
11:45 – 13:15 pokročilí
Zájemci, hlaste se, prosím, na e-mailu RadkaHej@gmail.com nebo na telefonním čísle 0824681401.
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a
dne 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku
je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Pretorii
936 Pretorius Street, Arcadia, 0083, Pretoria, Jihoafrická republika
pro voliče,
kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 103, tj. v územním obvodu zdejšího
zastupitelského úřadu: v Jihoafrické republice, v Angolské republice, v Botswanské republice,
v Lesothském království, v Madagaskarské republice, v Mauricijské republice, v Mosambické
republice, v Namibijské republice a ve Svazijském království.
Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do
zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).
Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené
originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České
republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního
seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději
do 10. září 2017.
Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (viz dále).
Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České
republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz,
nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Hlasování bude probíhat v knihovně zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii, parkování aut
voličů bude umožněno na dvoře zastupitelského úřadu.

Oslava státního svátku v Pretorii
Velvyslanectví ČR v Pretorii oznamuje, že oslava státního svátku ke dni vzniku samostatného
československého státu se uskuteční dne 26. října 2017 v 12:30 hod. na rezidenci velvyslance ČR (241
Crown Avenue, Waterkloof, Pretoria). K poslechu zahraje Strakonická dudácká muzika. Pozvánky na
recepci budou rozeslány během října.
Srdečně zveme všechny krajany!
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Konzulární dny v Kapském Městě - říjen
Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 12. - 13. října 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.
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 Johannesburku 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
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Victoria Road
Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za
Camps Bay
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
ČNB po téměř deseti letech zvýšila úroky. Může to zdražit hypotéky
Bankovní rada ČNB ve čtvrtek po téměř 10 letech zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba stoupla
o 0,2 procentního bodu na 0,25 procenta. Podle ekonomů růst sazeb může tlačit na zdražení úvěrů a
hypoték, naopak by mohly začít stoupat úroky u bankovních vkladů. Koruna v reakci na krok ČNB
posílila.

ČNB naposledy hýbala s úrokovými sazbami v listopadu 2012, kdy je snížila na dosavadní minimální
úroveň. Základní úroková sazba tak od té doby činila 0,05 procenta. Naposledy bankovní rada sazby
zvýšila v únoru 2008, základní úroková sazba tehdy stoupla na 3,75 procenta. Od té doby ČNB sazby
snižovala.
„ČNB je první centrální bankou v Evropské unii, která se v průběhu současného hospodářského cyklu
rozhodla tento krok učinit. Koruna na tento krok reagovala posílením. Dokonce se podařilo prorazit
hranici 26 korun za euro,“ upozornil ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.
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Guvernér ČNB Jiří Rusnok, FOTO: Milan Malíček, Právo

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky
bankovních vkladů a úvěrů. Zvýšení sazeb
může podle finančního specialisty serveru
Dluhopisy.cz Jiřího Mesároše pro běžné lidi
znamenat výhody i nevýhody. „Na běžných
účtech bychom se mohli konečně dočkat
nějakého zhodnocení, to ale závisí na
komerčních bankách. Pokud by úročení
nezvýšily, vydělávaly by na tom, protože by
naše peníze úročily u ČNB právě vyšší
sazbou. Nevýhodou, na kterou komerční
banky asi budou reagovat rychle, bude
možné zvýšení sazby u hypoték, případně i
úvěrů,“ upozornil.

„Dá se říci, že zvýšení sazeb je začátkem návratu zajímavějších depozitních úrokových sazeb. Do cen
hypoték vstupují i další faktory související s regulací. Důležité bude, jaký výhled ČNB naznačí, to
znamená, jak bude sazby dále zvyšovat,” řekl Novinkám ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.
Ekonom Patria Finance Jan Bureš okamžitý dopad na úvěry a hypotéky nečeká, spíše se podle něj projeví
až další navýšení sazeb. „I když se kormidlo bude otáčet pomalu, pocítí však dražší peníze postupně i
klienti bank,” potvrzuje.
Zdroj: Novinky.cz

V EU začal platit zákaz prodeje neekologických vysavačů
Od pátku 1. září platí v zemích Evropské unie zákaz prodeje vysavačů s příkonem nad 900 wattů a
hlučností přes 80 decibelů. Obchody mohou pouze doprodat zásoby. Důvodem je nařízení Bruselu s
cílem šetřit energie a chránit životní prostředí.
Obchodníci v Česku hlásili v posledních měsících
nárůst prodeje silnějších vysavačů až o pětinu.
Modely s příkonem vyšším než 900 wattů se na
prodejích podlahových vysavačů v prvním pololetí
podílely z 48 procent, vyplývá z údajů analytické
společnosti GfK. Již od září 2014 mohly být
uváděny na trh jen domácí vysavače s
maximálním příkonem 1600 W. „Očekáváme, že
vysavače s příkonem nad 900 W by měly být
dostupné v obchodech alespoň ještě během
podzimu do doby, než se vyprodají zásoby,“
odhaduje Zuzana Löflerová z řetězce Expert
Elektro.
Podle ní se Češi nyní snaží silnějšími vysavači předzásobit o něco méně než při omezení výkonu před
třemi lety.
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„Tehdy zákazníci věřili méně tomu, že vysavače s nižším výkonem budou mít tu účinnost, jakou skutečně
mají. Letos jsou podle našich zkušeností už více seznámeni s tím, že i nízký výkon motoru dokáže mít
dobrou účinnost,“ dodala Löflerová. Podle ní by měli lidé při nákupu vysavačů sledovat i parametry, jako
například míru filtrace prachu a schopnost udržet prachové částice uvnitř vysavače.
„Dodavatelé a výrobci se na toto omezení připravili. Domácnosti se díky tomu dočkají i nových modelů
vysavačů,“ uzavírá.
Výkon není příkon
U vysavače je hlavním parametrem sací výkon. Moderní přístroje dosahují stejného sacího výkonu i s
nižším příkonem. Na druhou stranu samozřejmě nemůže být výkon větší než příkon.
Kdo má pocit, že se neobejde bez opravdu silného vysavače, může si i do budoucna pořídit vysavače pro
suché a mokré čistění, které mají výjimku. Proti domácím vysavačům jsou ale výrazně dražší. Výjimku
budou mít také vysavače na baterie nebo robotické luxy.
Nařízení Evropské komise vedle omezení výkonu dále uvádí, že nesmějí být nově emise prachu z vysavače
vyšší než jedno procento. Luxy budou muset být tišší, maximální hladina hluku bude 80 dB. Hadice
vysavače, pokud je jí vybaven, musí být trvanlivá tak, aby byla stále použitelná po 40 tisících zatížení.
Životnost motoru musí být delší než 500 hodin chodu.
Regulace se ale nelíbí odpůrcům Bruselu. Vysavače se proto nyní staly tématem ve Velké Británii v
souvislosti s brexitem. Někteří Britové si nyní pochvalují, že po odchodu z EU pro ně nebude omezení
platit. „Ubohé málo výkonné vysavače budeme vyvážet do EU,“ komentoval podle BBC poslanec UKIP
Roger Helmer.
Evropská environmentální kancelář (EEB) naopak tvrdí, že poté Británii zaplaví dovoz levných vysavačů
z Číny s velkou spotřebou a špatným výkonem a krátkou životností.
Zdroj: Novinky.cz

Češi věří hotovosti, bezhotovostní ekonomiku nechtějí
Úplné zrušení hotovosti by bylo nepřijatelné pro dvě třetiny Čechů, vyplývá z aktuálního průzkumu
agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA). Podle jiného průzkumu vydavatele karet
Mastercard je tábor příznivců hotovosti v ČR rozdělen přesně na polovinu. Zánik bankovek a mincí by
nevadil 46 procentům Čechů, stejně velká skupina ale je proti.
Zrušení hotovosti vnímají podle SC&C Češi spíše
pesimisticky. Pro čtyři z deseti dotázaných by
neexistence
hotovosti
znamenala
omezení
svobody, tato představa je nepřijatelná především
pro obyvatele menších měst. Svět bez platidel by
jako zjednodušení života vnímala naopak jen
třetina dotázaných, hlavně z mladší generace a
těch, kteří se nebojí a jsou zvyklí využívat platbu
kartou.
Podle Masterindexu spotřebitelé v průměru dvakrát z deseti případů narazí na situaci, kdy chtějí kartou
platit, ale obchodník to neumožňuje. Lidi to obtěžuje a 60 procent z nich podle firmy tvrdí, že nemožnost
použití karty je dokonce důvodem k neuskutečnění nákupu. Více než polovině nakupujících také vadí,
pokud obchodník stanoví limitní částku, od které je možné kartu používat. Většina osob by totiž ochotně
platilo kartou i nákupy pod 50 Kč, tedy třeba za zmrzlinu nebo noviny.
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Lidé mají zájem i o bezhotovostní placení za služby mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetu.
Novela zákona o daňovém pořádku od 1. července 2017 otevřela prostor pro státní správu výrazně rozšířit
akceptaci platebních karet. Tendr na terminály vyhlásila Celní správa a připravuje ho také Katastrální
úřad a Finanční správa.
Konzervativní postoj k bankám
ČR se podle asociace může chlubit nejširší sítí platebních terminálů pro bezkontaktní platby v Evropě a
zároveň nejvyšším podílem bezkontaktních plateb. Češi ale vnímají bankovní služby tradičně, což
dokazuje i fakt, že 71 procent klientů stále preferuje založení bankovního účtu na pobočce.
Na sklonku roku 2016 bylo v Česku instalováno 115 000 platebních terminálů určených i pro
bezkontaktní platby. Jejich prostřednictvím se uskutečnilo 493 milionů bezkontaktních transakcí o
objemu 280,73 miliardy korun. To znamená, že Češi každý den uskutečnili zhruba 1,35 milionu transakcí.
Průměrná transakce činila 570 korun. Tato čísla řadí ČR na špici evropských statistik ve využívání
bezkontaktních plateb.
Česká veřejnost podle ČBA o tomto prvenství příliš neví. Na dotaz, ve které zemi je nejvyšší podíl
bezkontaktních plateb, uvedla Česko správně sedmina respondentů. „Digitalizace je jedním z důležitých
hnacích motorů ekonomiky a český bankovní sektor se v ní stává lídrem v oboru.
Od bezkontaktních plateb přes nabídku služeb prostřednictvím internetu či moderních aplikací pro
správu osobních financí až po využívání biometrických údajů, například otisku prstů jako bezpečnostního
prvku. A tímto směrem půjdou finanční produkty i nadále,“ uvedl poradce pro platební styk a digitalizaci
ČBA Tomáš Hládek.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČESKÉ OSOBNOSTI
František Drtikol
český fotograf, grafik a překladatel

Proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu
pozdní secese, později ovlivněné kubistickofuturistickými prvky. Je řazen k nejúspěšnějším
českým klasikům fotografie aktu všech dob.
Je znám také svou duchovní praxí východních
učení, především buddhismu, a je označován za
patriarchu českého buddhismu.
Narodil se 3. března 1883 v Příbrami v rodině
drobného obchodníka jako nejmladší ze tří dětí
Františka Drtikola a jeho ženy Marie, rozené
Opplové. Po studiích na místním gymnáziu se
vyučil fotografem v příbramském fotografickém
ateliéru Antonína Mattase. Významným krokem
pro jeho další rozvoj bylo studium na odborné
fotografické škole Učebním a výzkumném ústavu
pro fotografii v Mnichově v letech 1901 až 1903.
Tato bavorská metropole byla v té době
prostoupena secesí, která studium ovlivnila. Po
jejím ukončení získával zkušenosti v ateliérech v
Německu, ve Švýcarsku a v Čechách.
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Po tříleté vojenské službě v roce 1907 založil v Příbrami svůj první vlastní fotografický ateliér, jehož
provoz ovšem z finančních důvodů musel po třech letech ukončit.
V roce 1912 si otevřel nový ateliér v Praze ve Vodičkově ulici. Zde se specializoval na portrétní fotografii a
brzy dosáhl v tomto oboru značného uznání.
V roce 1911 se jeho společníkem stal Augustin Škarda, se kterým společně vydal album padesáti
olejotisků s názvem Z dvorů a dvorečků staré Prahy. Jejich firma nesla název Drtikol a spol. a fungovala i
během první světové války. V ní byl Drtikol nasazen na frontu, zatímco ateliér byl pod Škardovým vlivem.
Drtikol v této době nefotografoval, zabýval se především kresbou a psal.
Po svém návratu Drtikol portrétoval mj. T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, Leoše Janáčka, Alfonse
Muchu, Emu Destinnovou, Jakuba Demla, Antonína Sovu, Josefa Svatopluka Machara, Aloise Jiráska,
Josefa Suka, Bohuslava Martinů, Eduarda Vojana, Maxima Gorkého, Paula Valéryho či Rabíndranátha
Thákura v ateliéru na nároží Vodičkovy a Jungmannovy ulice č. 730. Ateliér se stal centrem uměleckého
dění Prahy. V roce 1921 Škarda z firmy odešel, ale již o rok dříve se firma vrátila k názvu Drtikol.
V jeho ateliéru s ním pracovali učedníci a laboranti, z nichž nejslavnějším se stal Jaroslav Rössler, který
se v jeho ateliéru v letech 1917–1921 vyučil a pracoval zde až do roku 1926. V té době měl v ateliéru silný
vliv na atmosféru. Jeho žákem v první polovině 30. let byl také fotograf Josef Větrovský.
Již od roku 1911 se Drtikolovy fotografie začaly objevovat na fotografických výstavách v Čechách a o
několik let později i v zahraničí. Ve stejném období začaly významné české i světové časopisy publikovat
jeho dílo. Ve 20. a 30. letech 20. století byl nejznámějším českým fotografem, uznávaným i v zahraničí. V
roce 1922 měl první samostatnou výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu a o tři roky později získal
cenu Grand Prix na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Z
druhé poloviny 20. let pocházejí Drtikolovy snímky ovlivněné stylem art deco, který si po svém inovoval.
V této době vyšla také v Paříži první fotografická edice Les nus de Drtikol (1929).
Přes světový věhlas, který jeho dílo mělo, se Drtikolův ateliér v období světové hospodářské krize po roce
1930 se potýkal s existenčními problémy, pořádal dokonce kurzy pro fotoamatéry. V té době vznikly
zápisky ke knize Oči široce otevřené, kterou věnoval fotografickému umění. V roce 1935 svoji
fotografickou činnost ukončil. Prodal svůj ateliér a s výjimkou let 1945–1946, kdy vyučoval fotografii na
Státní grafické škole v Praze, se fotografii nevěnoval. Méně publikovanou verzí ohledně uzavření ateliéru
je, že ve skutečnosti šlo o zásah ze strany úřadů kvůli Drtikolovým aktům nezletilých dívek, nikoliv tedy
pouze o často uváděné ekonomické důvody. Toto svědectví vyplulo po letech na povrch od předsedy české
větve Theosofické společnosti a Drtikolova přítele, profesora M. Lžičky. Lžička se s Drtikolem dobře znal
a do jeho ateliéru často docházel.
V roce 1938 vyšla jeho fotografická monografie Žena ve světle, která obsahovala 46 aktů; od té doby
Drtikol začal postupně předávat své fotografie a kresby (více než 5000 kusů) do muzejních sbírek.
Drtikol se odstěhoval do ústraní pronajaté vily na Spořilově a vrátil se opět k malbě, plně se též věnoval
duchovním naukám, meditaci, překladům a především pak buddhismu a svým žákům.
Od svého příchodu do Prahy se věnoval duchovním naukám, józe a především buddhismu. Prováděl
meditační praxi a studoval staré texty, jež později také přeložil do češtiny. Jako první přeložil do češtiny
nejen mnohá díla klasického buddhismu, mahájánová a vadžrajánová, ale také díla taoistická a například
i množství upanišád, Šankaru, Eckharta a další. Mezi přeloženými díly byly také Střední nauka
Nágardžuny, Dharma teorie či Tibetské knihy mrtvých. Jako vůbec první u nás se sám prakticky zabýval
tibetským buddhismem, který také učil a překládal.
Zemrel 13. ledna 1961 v Praze.
Zdroj:Wikipedie
Rubriku připravila: Mirka Schullerová
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HRADY A ZÁMKY
Křivoklát

Hrad Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky
sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. a Václava II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský
hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.
Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce
poklesl. V 19. století nechali Fürstenberkové hrad v romantickém duchu restaurovat.
Někdejší oblíbené lovecké sídlo hned několika českých panovníků má pozoruhodné hradní interiéry s
mnoha dochovanými prvky středověké výzdoby. Monumentální Velká věž ukrývá lovecké zbraně a další
exponáty spojené s historií lovu. K zajímavým prostorám rovněž patří nádherná hradní kaple a rozměrný
pozdně gotický sál s expozicí sochařského umění. V hradu se nalézá také cenný soubor gotických
deskových maleb a plastiky, v dalších hodnotných interiérech si lze prohlédnout sbírky pořízené
Fürstenberky v 19. a na počátku 20. století včetně obrazů a rozsáhlé knihovny. Na Křivoklátě je k vidění
také bývalé vězení a mučírna a zcela odlišným dojmem působící černá kuchyně ve věži zvané Huderka s
vyhlídkovou terasou.

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

HUDEBNÍ OKÉNKO
Soňa Červená exceluje v umění melodramu
Světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená představila veřejnosti v rámci festivalu Smetanova Litomyšl
své nové CD Melodramy. Česká operní pěvkyně a herečka na něm představuje tři melodramy českých
skladatelů Otomara Kvěcha, Sylvie Bodorové a Bohuslava Martinů.
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Náladotvorná kompozice Bouře a klid na
texty básní Emy Destinnové v překladu
Jana Králíka přináší témata romantického
citu i osamění zřetězená do příběhu
trýznivé i opojivé lásky. Kvěchova hudba v
impresionisticky i dekadentně bolestném
duchu dotváří atmosféru jednotlivých
básní, od intimity až po dramatická
expresivní vzedmutí. Dokonale ladí s
barvitými obrazy, jež přináší Destinnová v
citově exponovaných textech. Na albu zní v
barvitém podání Filharmonie Brno řízené
Leošem Svárovským.
Kafkovy sny Sylvie Bodorové pro hlas, akordeon, smyčce a bicí vznikly na úryvky z textů Franze Kafky v
češtině i němčině, přičemž se tu hraje se zvukem obou jazyků. Recitátorka se tu mění v pěvkyni a naopak,
její schopnost orientace v obou jazycích i uměních je základem promyšlené a procítěné interpretace.
Relativně nejznámější je jazzová Kuchyňská revue Bohuslava Martinů, která vznikla původně jako
jednoaktový balet. Úprava pro melodram s texty Jana Löwenbacha měla premiéru v roce 2014 právě v
provedení Soni Červené nejprve v Paříži, poté v České republice, a to jak v komorní, tak i instrumentální
verzi.
Na albu je nahrávka se členy Českého národního symfonického orchestru a s dirigentem Jiřím
Petrdlíkem z loňského roku. Jednadevadesátiletá umělkyně na ní srší energií, komediantstvím a
humorem.
Červená má s melodramem velké jevištní zkušenosti, takže dobře ví, jak s hlasem pracovat, a ovládá
specifické umění melodramu, spočívající ve skloubení hudby a textu v jeden výrazově a významově
neoddělitelný proud. Její hlas zní zřetelně a barevně s velkou škálou od civilní věcnosti a intimity v
básních Destinnové přes patřičný patos až k lehké sebeironii a razantní komediantské nadsázce v
Kuchyňské revui. Základem je ovšem naprosto srozumitelný přednes textu s precizní výslovností. A
nadstavbou posluchačský zážitek z dokonalého přednašečského a hereckého výkonu Soni Červené.
Zdroj: : www.novinky.cz,, Hudební rozhledy, 08/2017

Na pražské Kampě se otevřela pro veřejnost Werichova vila
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Dům na pražské Kampě, známý jako Werichova vila, se otevřel pro veřejnost. Dům s bohatou historií
spojenou především se skutečností, že jej obývaly významné osobnosti české kultury, nalezl důstojného
pokračovatele v osobě kunsthistoričky, sběratelky umění a galeristky paní Medy Mládkové.
Téměř 14 let usilovala o to, aby dostala objekt do správy a mohla v něm zřídit museum Jana Wericha a
Jiřího Voskovce, kteří v domě po roce 1945 žili. Zatímco Voskovec zde strávil jen 3 roky a pak emigroval
do USA, Jan Werich zde žil až do své smrti v roce 1980. Dalšími významnými obyvateli domu byli básník
Vladimír Holan nebo historik umění Zdeněk Wirth. Werichův dlouholetý pobyt a skutečnost, že se zde
velmi často setkával s přáteli a kolegy z umělecké scény však způsobily, že dům je v povědomí velké
většiny veřejnosti spojen především s Janem Werichem, a proto se název vily omezil pouze na jedno
jméno.

Mecenáška umění Meda Mládková

Werich a Jiří Trnka v zahradě na Kampě Jan

Městská část Praha 1, která je majitelem objektu, investovala do rekonstrukce domu citelně zasaženého
povodněmi v roce 2002, 35 mil. Kč. Nadaci Jana a Medy Mládkové, která dostala objekt do 10-letého
pronájmu, se pak podařilo něco nevídaného. Po letech komplikovaných jednání a po dvouleté
rekonstrukci jí stačilo pouhých 14 dnů na to, aby v domě nainstalovala muzeum, zřídila kavárnu a
zahájila provoz.
V prostorách původního bytu Jana Wericha, který se nacházel v 1. patře budovy, je expozice zasvěcená
slavné éře Osvobozeného divadla a jejím protagonistům Voskovci + Werichovi a skladateli Jaroslavu
Ježkovi. Jsou tu divadelní plakáty, dobové fotografie, slavná plastika Otokara Švece s dvojportrétem
W+V a nechybí ani improvizovaná herecká šatna. Kostým Rudolfa II. a fotografie připomínají slavný film
Martina Friče Císařův pekař a pekařův císař, doplňuje je socha Golema ve sklepě domu.
Z původního zařízení Werichova bytu se toho bohužel moc nezachovalo, ale jeho pracovna s psacím
stolem a mechanickým psacím strojem působí velmi autenticky. Ze skutečné Werichovy pozůstalosti
pochází sada rybářského náčiní, brýle a pověstné klobouky, které prý mistr s oblibou házel na hlavu
kolotočového koníka, který stál uvnitř jeho bytu. Podobný koník stojí proto před vchodem do cukrárny v
přízemí.
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Werichova vila by neměla být pouhým muzeem, ale měla by podle svých provozovatelů sloužit jako
kulturní a společenské centrum - koncerty, workshopy a debaty, letní kino, swingové večery. Nadace Jana
a Medy Mládkové také jedná s dalšími institucemi o spolu-práci a využívání prostor pro další akce.
Slavnostní otevření Werichovy vily, které proběhlo 30. června 2017, bylo velkou událostí. Veřejnost si
mohla poprvé prohlédnout nově otevřené prostory a zúčastnit se zahajovacího programu s četnými hosty.
Předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, Jiří Po-spíšil, nejprve omluvil paní Medu
Mládkovou, která se ze zdravotních důvodů bohužel nemohla zúčastnit. Řekl, že po Museu Kampa, které
oživilo zchátralý areál Sovových mlýnů, je Werichova vila, druhou významnou pražskou památkou, které
paní Meda Mládková vrací zpět do života. Potom promluvila patronka projektu, paní Mathilda
Nostitzová, jejíž předkové dům v 18. století přestavěli pro učitele svých dětí, významného obrozence a
zak-ladatele slavistiky Josefa Dobrovského.
Na své zážitky s Janem Werichem pak postupně
zavzpomínaly další osobnosti, jako např. režisér
Jiří Menzel, herečka Veronika Renčová,
manželka filmového režiséra Jindřicha Poláka,
herec Jan Přeučil s manželkou Evou Hruško-vou,
Jiřina Bohdalová, Karel Schwarzenberg nebo
herec Jiří Hromada.
Ze svého bydliště ve
Švýcarsku přijela i pravnučka Jana Wericha Jana
Hulik. V kulturním programu pak zazpívalo
swingové trio Sestry Ježkovy s klavíristou
Jakubem Šofrem a došlo i na stylové taneční
vystoupení.

Kampa je místem s naprosto unikátní atmosférou, která motivuje a sbližuje. Přestože leží v srdci
turistické zóny, je oblíbeným místem setkávání a odpočinku Pražanů. Otevření Weri-chovy vily je dalším
krokem k udržení normálního občanského života v historickém centru Prahy.
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Pražská Kampa
Zdroj: www.artmagazin.eu
www.novinky.cz
Hudební rozhledy, 08/2017
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková

ZAJÍMAVOSTI
Prezident Zeman zahájil nový školní rok na Akademii řemesel. Dostal ptačí budku
Začal nový školní rok, po dlouhé době ubylo
prvňáčků, ale přibylo středoškoláků.
Článek
V mateřských, základních a středních školách
začal nový školní rok. Vůbec poprvé do lavic
základních škol usedlo zhruba 108 tisíc šesti a
sedmiletých prvňáčků.
Jejich počet by podle odhadů Ministerstva
školství měl poprvé po dlouhých letech
poklesnout, a to asi o 9200. Po zhruba deseti
letech naopak pravděpodobně o něco přibude
středoškoláků (102 400).
Již tradičně se slavnostního zahájení školního roku zúčastní prezident Miloš Zeman, který si letos pro
svou návštěvu vybral střední školu v hlavním městě. Navštívil Akademii řemesel Praha - Střední školu
technickou. Ve videu nahoře se podívejte, jak jeho návštěva školy, při níž jako dárek dostal od učňů ptačí
budku, vypadala. "Jménem všech ptáků v Lánech vám děkuju," glosoval prezident dar.
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Stejně jako vždy bude školní rok přerušen volnými dny. Jako první přijdou podzimní prázdniny, které
letos připadají na čtvrtek 26. a pátek 27. října. Státní svátek 28. října letos bude v sobotu, a školáci tak
budou mít čtyři dny volna. První pololetí končí ve středu 31. ledna 2018, poslední den nadcházejícího
školního roku připadá na pátek 29. června 2018.
Zdroj: seznam.cz/zpravy

Českým dětem to pálí, v uvažování se zlepšily nejvíc
Nejen memorování, ale i zapojování dalších mozkových center se v hlavičkách drobotiny upravilo. České
děti udělaly za posledních deset let velký pokrok v matematických dovednostech a světu dokázaly, že jim
to pálí. Ve schopnostech týkajících se matematického uvažování se zlepšily nejvíce ze všech sledovaných
zemí.
Porovnání plyne z mezinárodního
průzkumu TIMSS, do kterého byli v
průběhu let 2007, 2011 a 2015
zapojeni čtvrťáci z 18 vyspělých zemí z
OECD. „Nutno dodat, že výsledky v
roce 2007 byly hodně slabé.
Kdybychom ale takto rostli ze
základny, jaká je dnes, tak jsme na
špici. Ale buďme rádi, že to třeba
neklesá,“ řekl Právu Daniel Münich,
který se v institutu CERGE-EI
zaměřuje na ekonomii trhu práce a
vzdělávání.
Faktem je, že před deseti lety došlo u žáků čtvrtých tříd k výraznému propadu v prokazování
matematických dovedností a nyní se se svými výsledky vracejí na někdejší úroveň z roku 1995.
Mezinárodní testy mapovaly, jak jsou na tom žáci v prokazování matematických znalostí, v jejich
používání a v samostatném uvažování. A právě v poslední disciplíně udělali značný pokrok.
V roce 2007 měli čeští žáci hodnocení nejhorší, nyní se umístili na pátém místě ve společnosti Dánska,
Nizozemska, Švédska či Anglie. Nejlépe matematicky uvažují děti v Singapuru, Japonsku a Rusku.
Nejhůře v Itálii, na Novém Zélandu a v Norsku. Slováci se umístili na čtvrtém místě od konce.
Nové přístupy
Co všechno se podílelo na výrazné změně ve výsledcích žáků, lze jen těžko vypočítat. Jisté však je, že školy
mají dnes k dispozici modernější učebnice a i kantoři mají více šancí na pedagogický rozvoj. „Je to
učebnicemi, ve kterých přibývá úloh zaměřených na samostatné myšlení a uvažování. Je to ale i různými
formami a metodami práce učitelů,“ popsala Právu Zuzana Tomsová, ředitelka ZŠ náměstí Míru Nový
Bor na Liberecku. Podle ní se totiž také stále zdokonaluje systém dalšího vzdělávání učitelů, kteří mají
dnes na výběr z více možností, kde se nechat proškolit o novotách. „A to je pak znát i na těch dětech,“
dodala.
Například metoda výuky matematiky podle Milana Hejného byla ještě v roce 2007 zcela neznámá, ale teď
už si nachází v českém školství své místo. Podle šetření České školní inspekce z roku 2014, do kterého se
zapojilo 2103 škol (61,7 procenta ze všech), se Hejného metoda vyučovala na 36,3 procenta škol.
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Hejného metoda má úplně jinou dynamiku učení. Dítě vzdělávané podle Hejného metody je mnohem
pomalejší.
Daniel Münich, CERGE-EI
S projektem Tvořivá škola, který umožňuje rozvíjet tvořivost, logické myšlení a prohlubuje emoční
inteligenci, pracují tři čtvrtiny škol. Ale právě Hejného metodu výuky matematiky Münich vyzdvihl.
„Hejného metoda má úplně jinou dynamiku učení. Dítě vzdělávané podle Hejného metody je mnohem
pomalejší. Ještě ve třetí třídě mohou mít rodiče pocit, že jejich dítě zaostává za ostatními. Ale od 4. třídy
začne pracovat s těmi základy, které mu byly dány, a které nejsou jen fakta, ale i uvažování. A pak jede
mnohem rychleji než ostatní,“ vysvětlil.
„České školství klade v průměru příliš velký důraz na fakta, na encyklopedičnost, a příliš nízký důraz na
uvažování a další věci, ke kterým patří rozvoj sociálních schopností jako pracovat v týmu, vyjadřovat se,
mít tah na branku, mít snahu něco se naučit, něco dotáhnout do konce,“ uvedl Münich.To jsou právě
schopnosti, které mají pro další uplatnění v životě velký význam. Nicméně bez znalostí to také nejde,
protože bez znalostního základu nemají děti na čem stavět schopnosti přemýšlet.
Dle mého odhadu se průběžně a nezanedbatelně zvyšuje sociální zázemí menších dětí a zvyšuje se
vzdělání jejich rodičů.
Daniel Münich, CERGE-EI
Jde tedy hlavně o správné nastavení mixu drilu a rozvoje dalších kompetencí v různých vývojových
stadiích dítěte. „A my, akademici, se snažíme dobrat toho, co je ten optimální mix,“ uzavřel Münich.
Rodič zestárl, doma se víc baví
Podle Münicha je nutné si uvědomit, že se změnila skladba rodičů. Dospělí si obecně pořizují děti ve
vyšším věku než dříve. Mají často už vystudovanou školu, ukotvenou kariéru, takže se mohou lépe
věnovat dětem. Mají také více zkušeností a vědí, jak je vzdělání důležité. „Dle mého odhadu se průběžně a
nezanedbatelně zvyšuje sociální zázemí menších dětí a zvyšuje se vzdělání jejich rodičů,“ uvedl.
Jak už Právo před časem popsalo, právě vazba mezi dosaženým vzděláním rodičů, jejich materiálním
zabezpečením a vzděláním jejich potomků je v ČR mimořádně silná. Podle odborníka na pedagogickou
psychologii Václava Mertina se také proměnila výchova, což může mít rovněž vliv na schopnost dětí
myslet.
„V rodinách se s dětmi více diskutuje. Někdy až moc, že to pak nemají rodiče pod kontrolou. Ale v tomto
případě to může mít pozitivní vliv,“ řekl Právu Mertin.
Předpokládá rovněž, že i výuka ve školách se posunula. „I když nadáváme na školu a pořád se setkáváme
s tím, že učitel nedává dětem prostor na názor, přesto si myslím, že v řadě případů už tomu tak není a
česká škola se proměňuje,“ dodal.
Zdroj: Novinky.cz

O čem Češi lžou: ženy o nákupech zbytečností, muži o výši platu
Polovina Čechů přiznává, že už alespoň jednou záměrně neřekla pravdu, přičemž důvod ke lhaní je u
mužů i žen rozdílný. Ženy mnohem častěji než muži neříkají pravdu o svých útratách, muži si oproti
ženám častěji vylepšují výši svých platů.
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Pokud nechceme říct pravdu, raději zvolíme
nějakou výmluvu, přiznala se v průzkumu
agentury STEM/MARK pro společnost Home
Credit polovina Čechů. Oblíbenou a často
používanou výmluvou je například zpoždění
vlaku v případě pozdního příchodu do práce.
„Češi si také neváhají vymýšlet, pokud jde o
drobné hříchy – například že měli v hospodě
jen jedno pivo nebo že pravidelně chodí do
posilovny. Takový výmysl přiznaly dva z pěti
respondentů,“ uvedl Roman Müller ze
společnosti Home Credit. Ženy hřeší více,
pokud jde o nákup zbytečností – lže o něm
každá třetí, zatímco u mužů jde jen o
každého pátého.
Milosrdné lži
Češi se domnívají, že říkat nepravdu není vždy odsouzeníhodné – milosrdné lži se už dopustily čtyři
pětiny lidí, přičemž každý druhý navíc tvrdí, že nepravdou někomu skutečně pomohl.
Bohužel mnozí Češi už na své lži doplatili. Dvě pětiny oslovených zmínily, že jejich lži bývají často
odhaleny. Čtyři z deseti respondentů se dokonce přiznali k tomu, že jim provalená smyšlenka způsobila
nemalé problémy.
Tvrdíme, že se máme lépe než ve skutečnosti
Za pětadvacet tisíc měsíčně bych ráno ani nevstal z postele – a pro letošní dovolenou plánuji Maledivy,
honosí se někteří Češi. A jak průzkum ukázal, šest z deseti oslovených už alespoň jednou tvrdilo, že se má
lépe než ve skutečnosti.
Mezi nejčastější lži patří skutečná výše mzdy, alespoň jednou o své výplatní pásce zalhal každý čtvrtý
respondent.
„U mužů je to dokonce každý třetí. Souvisí to s tím, že jsou společností stále bráni jako živitelé rodiny,
takže se snaží prezentovat co nejlépe. A pokud ještě rodinu nemají, pokoušejí se blýsknout před ženami,“
doplnil Müller.
Průzkum ukázal, že více se lže v regionech, kde je tíživější situace se zaměstnaností, například na Ústecku
o svém platu alespoň jednou vyprávělo pohádky 40 procent respondentů.
Bankám a úřadům Češi příliš nelžou
„Z průzkumu vyplývá, že jen minimum lidí lže finančním institucím, přiznalo se k tomu pouze osm
procent respondentů. Stejně dobře jako banky, pojišťovny a úvěrové společnosti si vedou úřady – i u nich
Češi zpravidla uvádí pravdivé údaje,“ uvedl Müller.
Upřímnost vůči bankám a úvěrovým firmám je podle Müllera klíčová. Pokud člověk zalže poskytovateli
úvěru, smyšlenka může mít závažné právní důsledky.
„Solidní poskytovatel půjček své klienty důkladně prověřuje, je to dokonce jeho povinnost. Zákazník o
sobě musí poskytnout celou řadu údajů, které nikdy nesmí zfalšovat. Už kvůli sobě, protože podle nich
poskytovatel úvěru vyhodnotí, jestli je pro něj půjčka bezpečná a zvládne ji splatit. Druhá věc je, že pokud
lže, dopouští se úvěrového podvodu,“ upozornil Müller.
Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová
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RETRO KOUTEK
Telegram…
Telegram je vlastně předchůdce dnešního mailu nebo esemesky a museli jsme kvůli němu na poštu.
Telegram „bez hacku a carek stop“ naháněl tak trochu hrůzu, protože když přišel, byla to vždy signál, že
se něco důležitého stalo, a ta nervozita, než jsme si ho přečetli…
Za první republiky bylo za rok odesláno na 4 miliony telegramů, v dobách socialismu to bylo 10 milionů
telegramů ročně. V té době jsme se ho učili ve školách správně vyplňovat, mělo to prostě určitou kulturu.
Jenže pak se objevila elektronická komunikace v podobě emailů a přibývalo lidí, co měli své vlastní
mobilní telefony, a telegram odkráčel do věčných lovišť.
Za celý rok 2009 odeslali občané už jen 756 telegramů, a tak je Česká pošta k 1. 4. 2010 přestala
doručovat.

Zdroj: starypaky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ZDRAVÍ
Lidé pracující na zahradě jsou se životem nejspokojenější a netrpí depresemi
Neví se přesně, proč zahradničení tak blahodárně působí na psychiku, jedno je ale jisté: kontakt s půdou
a rostlinami má silně pozitivní účinky na celkovou pohodu člověka.
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Osm z deseti osob pracujících na zahradě je zcela spokojeno se svým životem. Zahrádkáři a zahradníci
také jen výjimečně trpí depresemi.
Spokojených je více než 80 % zahrádkářů
V běžné populaci uvádí spokojenost se životem sedmašedesát procent osob, mezi lidmi pracujícími
pravidelně na zahradě je to více než osmdesát procent. Depresemi přitom trpí jen výjimečně. Devět z
deseti zahrádkářů tvrdí, že se po odchodu ze záhonů cítí skvěle, mají lepší náladu a jsou vnitřně
zklidnění.
Zelené prostředí dělá člověku dobře
„Dlouho se to ví a odborníci to tuší, my jsme ale provedli průzkum a máme tady důkazy, že zahradničení
lidi činí šťastnými,“ tvrdí Lucy Hallová z magazínu Gardeners’ World.
„Vědecké výzkumy z mnoha univerzit jasně dokazují, že aktivity v zeleném prostředí jsou dobré pro
zdraví člověka. Také víme, že krátkodobé zlepšení psychické kondice má ochranné účinky na dlouhodobé
zdraví člověka,“ dodává profesor Jules Pretty z University of Essex.
Zdroj: Novinky.cz
Rubriku připravila: Mária Ramsová

ČEŠTINA
Procvičování párových souhlásek.
Cvičení - Doplňte H nebo CH:
Je to kru- nebo ovál? Oráč má plu-. Brzy doplujeme na bře-. V řece plave pstru-. Venku padal sní- celou
noc. Vydáme se na ji-. Co je to tu za pu-? Letos v létě je hodně mu-. To je ale veliký hro-. Sedni si tady na
měkoučký me-. Pomalý bě- je velmi zdravý. Dnes zajedeme koupit zeleninu na tr-. Má sportovní turnaj
hladký průbě-? Dostal jsem po-valu. Přitáhni ten popru-. Vojtě- rozlousknul oře-. Ženich přenesl nevěstu
přes prá- domu. Máš stra-? Babička peče bu-ty. Kup pět metrů barevných stu-. Jsi le-tivý? Kup tvaro-.
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
Zapečené brambory se špenátem
Co budeme potřebovat:
1 kg brambor
250 g špenátu
1 cibule
2 stroužky česneku
100 g parmazánu
Bešamel
50 g másla
40 g hladké mouky
500 ml mléka
Cibuli nakrájíme nadrobno a orestujeme na oleji do měkka.
Špenát dáme krátce vařit, scedíme, nahrubo nasekáme a smícháme s cibulí.
Brambory oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.
Přidáme sůl, pepř a naskládáme do vymazaného pekáče.
Posypeme trochou špenátem, prolisovaným česnekem a posypeme parmazánem.
Postup opakujeme dokud nám nedojdou ingredience.
Připravíme si bešamel – na másle orestujeme mouku, přidejte mléko a vaříme, dokud to nezhoustne.
Přidáme sůl, pepř a zalijeme brambory.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 ° po dobu 20 minut.
Cuketa, strouhaný sýr a jogurt
Co budeme potřebovat:
500 g cukety
200 g sýra (eidam, gouda )
100 g strouhanky
50 g hladké mouky
1/2 sáčku prášku do pečiva
4 vejce
150 ml jogurtu
sůl
Nastrouháme si cuketu a přidáme trochu soli.
Necháme jí stát asi 10-15 minut a pak odlijeme
přebytečnou vodu. Strouhanku, mouku a prášek do
pečiva si v misce smícháme dohromady. V jiné
míse si nastrouháme sýr, přidáme cuketu, vejce a
jogurt a nakonec prosátou strouhanku s moukou a
práškem do pečiva. Přidáme trochu soli a vše
pečlivě promícháme. Předehřejeme si troubu na
200 stupňů.
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Vymažeme si koláčovou formu a nalijeme těsto. Pečeme asi 30-35 minut. Upečený koláč necháme pár
minut odpočinout, můžeme ho jíst teplý i studený.
Zdroj: recepty.cz

Humor
Koncem srpna vytáhli dva policisté utopence z jezera. Nesli ho na louku, aby mohli zahájit oživovací
pokusy a poskytnout mu první pomoc. Stará babička, která je sledovala, náhle pravila: „Toho už
nevzkřísíte, chlapci!" „Co nám do toho mluvíte," rozčilili se policisté, „my máme odborné lékařské kursy
poskytování první pomoci." „Můžete mít tisíc kursů," smála se babička, „stejně ho nevzkřísíte."
„Naposledy vám říkáme, abyste nezasahovala do úředního výkonu a nerušila nás."
„A já vám naposledy říkám, že děláte zbytečnou práci," nedala se babička a pokračovala:
„Však se na něj pořádně podívejte! Má na nohou brusle!"
Vstoupil starší muž do hospody a pravil:„Teď vám budu vyprávět krásný vtipy o policajtech." „Pozor, já
jsem taky policajt," prohlásil mladý muž od piva. „Tak dobře," řekl příchozí, „já budu vyprávět pomalu a
dvakrát."
Šerif hlásí policistům: "Vážení policisté, dostali jsme nový trezor, jehož kód jsou samé pětky, ale kvůli
utajení vám neřeknu v jakém pořadí."

Zdroj: internet
Rubriku připravila: Mirka Schullerová

SPRÁVNÁ ŘEŚENÍ
Je to kruh nebo ovál? Oráč má pluh. Brzy doplujeme na břeh. V řece plave pstruh. Venku padal sníh
celou noc. Vydáme se na jih. Co je to tu za puch? Letos v létě je hodně much. To je ale veliký hroch. Sedni
si tady na měkoučký mech. Pomalý běh je velmi zdravý. Dnes zajedeme koupit zeleninu na trh. Má
sportovní turnaj hladký průběh? Dostal jsem pochvalu. Přitáhni ten popruh. Vojtěch rozlousknul ořech.
Ženich přenesl nevěstu přes práh domu. Máš strach? Babička peče buchty. Kup pět metrů barevných
stuh. Jsi lechtivý? Kup tvaroh.

NAPSALI JSTE NÁM
Palacky University Students Visited EU Delegation to Bosnia and Herzegovina and
other key players of Czech development cooperation
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At the beginning of June Palacky University Students visited Bosnia and Herzegovina (BiH), program
country of Czech official development assistance. During their 10 days academic field-trip they met many
representatives from international, national and local organisations, as well as private companies –
considered as key players of development cooperation in this post-war country. It was supported by the
Czech Development agency (Czech Aid) and organized for students with the goal to gain first hands
practical experience in relation to what they are studying – International Development studies.

On June 5 this group of Czech and international students visited the EU Delegation to Bosnia and
Herzegovina. They learned about the role of EU amid the country's process of gaining accession to
European Union. Mr Jan Snaidauf (Head of Political and Economic Section) gave a presentation that was
followed by an interactive discussion with students on the path of BiH towards the EU in the areas of
trade and investment, rule of law and fundamental human rights, as well as education, employment and
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social issues. Out of the discussion students got an overview on the political structure, system of
government, education and fiscal policies in Bosnia and Herzegovina.

The visit to the EU showed me (as an international student coming from South Africa and studying in a
European Union member state: Czech Republic) how important and complex are the required standards
of accession to the EU and what BiH need to follow since the submission of EU-membership application.
Rule of law and a stable democracy, as well as reformed public administration is needed. EU and other
organisations in country are also cooperating with BiH high representatives to strengthen
competitiveness and support small and medium enterprises, improve agriculture, social services,
infrastructure and work together towards a cleaner environment.
However BiH still struggle with the set standards following post-conflict reconstruction with lots of
division in society. Despite political and ethnic divisions, all political parties see the potential prosperity
of entering the European Union. The EU is Bosnia and Herzegovina's biggest trade partner and largest
provider of financial assistance with 3,5 billion Euros invested since 1996, 253,8 million Euros in EU preaccession funds 2014-2017, and 40 million euros in disaster relief after the 2014 floods. It's evident that
the country receives much support from the European Union and one can only hope that the country can
unite and work on the reform agenda that will help them to gain accession. Currently Bosnia and
Herzegovina is designated as a candidate country. It would be great for me and my classmates from
Palacky University to visit this country again in 5-10 years and see the progress.
Written by: Rudzani Bernard Mamphweli, Photos: Stepan Kaspar, Fabio Iguavita
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