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Vážení a milí krajané. 
 
po měsíční odmlce Vám přinášíme čtvrtletní vydání Krajanských listů. Ve zprávách z velvyslanectví 
nepřehlédněte podrobné informace k lednovým volbám prezidenta na velvyslanectví či zprávu o 
Mikulášské ve Visegradském domě v Kapském Městě. Následují zprávy z české ekonomiky. V rubrice 
osobnosti přinášíme medailonek o Janu Třískovi a Vladimíru Menšíkovi. Velmi zajímavé hudební okénko 
nahlédne do Prahy, kterou zaplavila vlna afrických kapel, dále přináší smutnou zprávu o úmrtí Wabiho 
Daňka. Následují tradiční rubriky zdraví, čeština a zábava. Na závěr je připojena příloha s vánoční 
tematikou. 
 
Děkujeme za Vaši čtenářskou přízeň, kterou nám zachovejte i v r. 2018!  
Přejeme radostné a požehnané vánoční svátky 
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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Oslava státního svátku v Pretorii 

Na rezidenci velvyslance se dne 26. 10. 2017 konala recepce ke státnímu svátku – Dni vzniku 

samostatného československého státu 28. října. Jihoafrickou vládu zastupovala Jacky Molisane, 

zástupkyně GŘ pro strategické partnerství Ministerstva státem vlastněných podniků. Úspěšnou akci 

navštívilo cca 230 - 250 osob: velvyslanci a členové diplomatického sboru, zástupci jihoafrické státní 

správy a regionální agentur, podnikatelé. Na akci se v doprovodu pracovníků DIRCO objevila i 

designovaná velvyslankyně JAR v ČR Naomi Ribbon Mosholi, která se připravuje k odjezdu do Prahy. 

Velvyslanec M. Král ve svém projevu vysvětlil význam roku 1918 v českých dějinách a v předstihu 

oznámil, že v příštím roce chystáme spolu se SR sérií akcí připomínající nejen sto let státnosti, ale i další 

významné mezníky ČSR. Vyzdvihl význam našeho členství v EU a vyslovil přání, aby se nedávné 

parlamentní volby staly odrazovým můstkem pro další úspěšný rozvoj ČR. 

Na oficiální část navázalo hudební vystoupení Mladé dudácké hudby ze Strakonic, která během produkce 

představila i tradiční nástroje famfrnoch a vozembouch. Ohlas na vystoupení byl podle očekávání 

velkolepý. 

V roli sponzorů se představily Hutní Montáže a Linet, který v přilehlých prostorách prezentoval jeden ze 

svých sofistikovaných výrobků spolu s videoprojekcí. Navíc jsme letos po vzájemné dohodě umožnili 

dvěma místním vinařským firmám vlastněným černošskými majiteli, aby na samostatných stáncích 

nabízely k ochutnání svoje produkty. 
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

Velvyslanectví ČR v Pretorii upozorňuje na možnost volit prezidenta České republiky v zahraničí v rámci 

nacházejících voleb. Níže uvádíme podrobné informaci k k předmětným volbám: 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 

  dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a 

  

dne 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční 

většinu z celkového počtu platných hlasů, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po 

začátku prvního kola volby prezidenta České republiky, tj. ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2018. 

2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 103 

  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. 

3. 
Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do 

zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem. 

4. 

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 40 dnů před prvním dnem voleb tj. do 3. prosince 2017. 

5. 
Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a 

státní občanství České republiky (viz dále). 

6. 

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. 

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

8. 
Hlasování bude probíhat v knihovně zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii, parkování 

aut voličů bude umožněno na dvoře zastupitelského úřadu. 

 

Knihovní den na velvyslanectví  

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude otevřena v tradičně pátek dne 19. ledna 2018 od 10 – 12 
hod. Přijďte si s námi povídat u kávy a vypůjčit zajímavou knihu. 

 

Konzulární dny v Kapském Městě – leden 2017 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 18. - 19. ledna 2018 
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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: JUDr. Anna Syková, Ph.D. 

 

                                           

Příprava na Vánoce a Mikulášská ve Visegradkém domě 

 
Od konce listopadu se ve Visegradském domě v Kapském Městě připravujeme na příchod vánočních 
svátků. Děti rádi poznávají tradice a pomáhají s vánoční přípravou. Vyrábíme adventní věnce, pečeme 
cukroví a zpíváme koledy. Každou sobotu v době adventní pečeme cukroví a zároveň si vyprávíme 
vánoční příběh. Rovněž nechybí tradiční pohádky a vánoční hudba. 
Největším hitem byl však příchod Mikuláše, čerta a anděla. Tento rok zavítal do Visegradského domu již 
po třetí. Děti se každý rok moc těší. Tentokrát se ani moc nebály. Čert vypadal sice dost strašidelně, ale 
měl dobré srdce. Ani jedno dítko nebylo odneseno do pekla díky přímluvě anděla. Nechyběla ani kniha 
hříchů a dobrých skutků. Každé dítko bylo překvapeno, kolik toho o nich Mikuláš ví. Děti recitovaly 
básničky a zpívaly písničky. Už se těšíme, co nám přinese rok 2018. 

 
 

  

                                     Adventní věnec a jeho výroba 
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Pečeme  cukroví 

Mikulášská 

 

 

  

 

  

Připravila: Zuzana Matoušová-Done, CS Centrum Lípa 

 
 
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 
________________________________________________________________________ 
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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 deti 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 
 
 

S výsledkem voleb nejsou Češi spokojeni 

 
Výsledek voleb rozdělil obyvatele Česka na dva tábory. Celkem 55 procent občanů není s výsledkem voleb 
spokojeno. Vyplývá to z výzkumu agentury Median, který byl zpracován ve spolupráci s Českým 
rozhlasem. 
Negativní a nejistý pocit z výsledku voleb mezi lidmi převažuje. Dohromady 55 % respondentů je 
nespokojeno či si není jisto, nelibě výsledky nesou zejména vysokoškoláci (59 % nespokojených) a lidé z 
velkých měst (55 %). 
 
Je nicméně nutné zdůraznit, že spokojenost s výsledky voleb logicky souvisí s tím, jakou stranu lidé volili. 
Voliči ANO jsou spokojení v 93 % případů, mezi spokojenější také patří voliči SPD a Pirátů, ale i STAN, 
kteří nejspíše potěšili samotným pokořením pětiprocentní hranice. Naopak nespokojenost je vidět u 
voličů klasických větších stran – ODS, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09. 
 
Většina respondentů věří, že v důsledku voleb se zlepší ekonomická situace v ČR (56 %). U 
mezinárodního postavení Česka jsou již volby vnímány rozporuplně (43 %) a v otázce zlepšení politické 
situace v ČR si polovina myslí, že se bude spíše zhoršovat. 
 
Zajímavé je také to, že ve zlepšení všech tří oblastí věří obecně spíše starší respondenti, lidé z menších 
měst a logicky také voliči vítězného ANO. Naopak voliči klasických velkých stran vyjadřují častěji obavu o 
zhoršení politické situace v Česku, voliči Pirátů a SPD si slibují častěji zlepšení ekonomické situace ČR. 
 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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Na post premiéra by podle většiny dotázaných (54 
%) mělo hnutí ANO nabídnout jinou osobu než 
Andreje Babiše. Překvapivé je i to, že tento názor 
zastávají také někteří voliči ANO (16 %) a také 
zhruba polovina voličů KSČM a SPD. 
Největší problém je podle respondentů to, pokud 
by vládu sestavovala trestně stíhaná osoba. Uvedlo 
to 57 % lidí. Z pohledu volené strany se jedná o 
největší problém pro voliče ODS, TOP 09, KDU-
ČSL a ČSSD. Naopak menší problém je to pro 
voliče ANO, SPD či komunistů.  
 
Co se týče případné koalice, největší problém by měli s případnou spoluprací s ANO voliči TOP09, ODS, 
STAN, Pirátů a KDU-ČSL, o něco méně pak voliči ČSSD a naopak by to spíše uvítali voliči KSČM a SPD. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

Prague morning 

 

 

Over 85 percent of Czechs are against 
the idea of replacing the koruna with 
the euro, according to a poll by 
Datamar before parliamentary 
elections. 
 
“In Czech society, a negative outlook 
on the republic's entry into the 
eurozone prevails. A total of 85.2 
percent of respondents said they were 
against, while 51.2 percent of them 
expressed their categorical reluctance.  
 

 
The adoption of euro is supported by 14.8 percent of respondents, but only 4.6 percent of them are 
absolutely sure about that,” said the pollsters, who carried out the survey in October ahead of the 
parliamentary elections. 
 
The Czech koruna has become the world’s top performing currency against the US dollar, strengthening 
over 10 percent against the greenback in the last 52 weeks. The koruna has appreciated more than four 
percent year-to-date, the most of all currencies in the world, ahead of the Russian ruble, Polish zloty and 
Swedish krona. 
 
Danske Bank predicted in September the koruna would extend its rally, “based on robust Czech 
economic fundamentals and relative monetary policy divergence.” 
 
The survey participants were divided on the employment of foreign citizens in the country. About 51 
percent of the respondents expressed their approval, and 48.8 percent opposed it. 
 

Zdroj: http://www.praguemorning.cz/ 
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Česká koruna letos posiluje nejvíc ze všech měn světa 

Česká koruna od začátku roku posílila k dolaru i k euru nejvíce ze všech světových měn. Překonala polský 
zlotý a srbský dinár. Podle ekonomů má koruna potenciál v budoucnu posílit ještě více. 
 

 

„Na posilování koruny jsme si v 
posledních měsících zvykli. Zatímco 
ještě v závěru března se za jedno euro 
platilo více než 27 korun, od 
dubnového ukončení intervencí ČNB 
koruna víceméně posiluje a aktuálně 
se již pohybuje pod hladinou 26 
Kč/eur. Ještě výrazněji v letošním 
roce posílila vůči americkému dolaru. 
Zatímco zkraje letošního roku se za 
dolar platilo i více než 26 korun, tak v 
říjnu je již dolar o čtyři koruny 
levnější,”  řekl Novinkám analytik 
společnosti Akcenta Miroslav Novák. 

 
„Zisky koruny jsou dokonce natolik výrazné, že česká měna je letos vůbec nejvíce posilující měnou. Vůči 
americkému dolaru letos posílila o téměř 15 procent,” upozornil. 
 
Vůči euru koruna od začátku roku posílila o více než čtyři procenta, což je také nejvíce ze všech světových 
měn. Podobně jako u kurzu dolaru koruna na špičce žebříčku porazila mosambický metical, srbský dinár 
a polský zlotý. 
„Koruna skutečně k dolaru letos posílila nejvíce ze všech světových měn. Lepší investicí bylo jenom 
paladium,“ potvrdil ekonom Komerční banky Marek Dřímal. 
 
Důvody jsou podle něj dva: Za prvé dolar oslaboval vůči euru, což odráželo mimo jiné zklamání investorů 
z dosavadní politiky Donalda Trumpa, ale zlepšení kondice evropské ekonomiky. Euro proti dolaru 
získalo letos téměř 12 procent. 
 
„Druhým důvodem bylo uvolnění kurzu české měny, konec intervencí. Koruně prospívá zvyšování 
úrokových sazeb ČNB, ale i velmi dobrá výkonnost celého hospodářství. Zároveň zůstává vysoko i 
poptávka po českém zboží v zahraničí, a tedy pokračují přebytky zahraničního obchodu,“ dodal Dřímal. 
 

 

 
V příštích týdnech by se podle něj kurz koruny vůči 
euru mohl dostat i pod 25,70 koruny za euro díky 
očekávanému růstu sazeb ČNB. Vůči dolaru do 
konce roku velké změny nečeká. „V příštím roce ale 
bude koruna dále posilovat proti euru i dolaru. Na 
konci příštího roku by měl kurz proti euru 
dosáhnout hodnoty 25 koruny za euro a dolar by 
měl stát méně než 20 korun,“ odhaduje. 
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Ani podle Nováka v tuto chvíli rozhodně nelze vyloučit, že další zisky koruna v nejbližších měsících ještě 
přidá. „To bude záležet i na tom, zda ČNB v listopadu zvýší sazby, ale přece jen větší vliv bude mít vývoj 
na hlavním měnovém páru euro – dolar,“ uzavřel. 
 

Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/ 

 
 

Češi ve spoření polevili, při výpadku příjmu by z úspor dlouho nepřežili 

 
Za poslední rok Češi výrazně polevili v ukládání peněz tzv. na horší časy. Nějakou finanční rezervu mají 
tři pětiny lidí, o 11 procent méně než vloni. I tak by je úspory pro případ, že by přišli o zdroj příjmu, nad 
vodou dlouho neudrželi. Jen každý osmý by s našetřenými penězi vyžil šest měsíců. 
 
České ekonomice se daří, nezaměstnanost je minimální, mzdy celkově rostou, není tedy důvod, proč by 
měli Češi polevit ve vytváření svých finančních polštářů. Opak je však pravdou, jak ukázal průzkum 
agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) mezi více než tisícovkou zástupců české populace. 
Pohotovostní finanční rezervu má nyní k dispozici o 11 procent méně lidí než v loňském roce, tvoří si ji 60 
procent Čechů. 
 
„Krátkodobá rezerva představuje zajištění rodiny v případě výpadku příjmů a měla by se podle 
doporučení odborníků pohybovat ve výši nejlépe šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti,” doplnila 
Helena Brychová z ČBA. 
 
Zároveň doporučila, aby lidé nečekali na nějaký podnět, který je přesvědčí o tom, že finanční rezervu 
budou nutně potřebovat. „Ideálně by si ji měli začít tvořit hned, když nastoupí do práce a získají 
pravidelný příjem,” dodala. 
 
Češi stále podceňují možnost výpadku příjmů 
Průzkum ukázal, že lidé se rad odborníků příliš nedrží. Úspor ve výši doporučovaných šesti měsíců má 
pro případ výpadku příjmů k dispozici jen 13 procent lidí. Další pětina by s naspořenou rezervou 
dokázala vyžít jen tři měsíce. 
 
Podstatně lépe jsou na tom důchodci, podle výsledků průzkumu by jim rezerva stačila až na deset měsíců 
a více. 
 
Překvapivě ale třetina dotázaných nemá vůbec představu, na jak dlouho by jim finanční rezerva vystačila. 
 
„Výsledky našich průzkumů dlouhodobě ukazují, že lidé stále podceňují situace, kdy dojde k výpadku 
pravidelného příjmu, např. pokud ztratí práci nebo budou dlouhodobě nemocní. Zcela nově se ale 
ukázalo, že vysoké procento respondentů nemá ve svých financích přehled a moc je to netrápí,“ dodala 
Brychová. 
 
Každý druhý Čech si na důchod ještě nespoří 
Polovina lidí podle ČBA zatím nemá žádné úspory na důchod a ani tuto otázku přliš neřeší. Druhá 
polovina si sice na stáří nějaké peníze odkládá, ale ve valné většině výše jejich úspor nepřesahuje 300 
tisíc korun. 
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Představa o tom, kolik by měli mít lidé při odchodu do důchodu naspořeno, se snižuje s věkem. Zatímco 
podle nejmladší generace (18 až 29 let) by měl mít člověk úspory ve výši zhruba 1,6 miliónu korun, lidé v 
důchodovém věku odhadují částku kolem 830 tisíc korun. 
 
Lidé by ale do důchodu chtěli odcházet s úsporami dvakrát tak vyššími. V průměru by chtěli mít na 
důchod naspořeno 2,6 miliónu korun. 
 

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/ 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI  
 
  

Jan Tříska 

 

 

Herec Jan Tříska  
(4. listopadu 1936 Praha – 25. září 2017 Praha). 
V letech 1955–1959 vystudoval herectví na pražské 
DAMU, poté se stal v roce 1959 v té době 
nejmladším členem činohry Národního divadla v 
Praze. Na scéně Národního divadla se však 
objevoval již v době studií v sezóně 1956–1957, kdy 
alternoval v roli Prvního asistenta v Čapkově Bílé 
nemoci v režii Františka Salzera a rovněž jako 
Druhý rekrut v Maryše (režie Zdeněk Štěpánek) a 
jako Páže ve Svaté Janě (režie Jaromír Pleskot). V 
roce 1966 odešel do Krejčova Divadla za branou, po 
jeho zániku hostoval v roce 1973 na Kladně a v 
letech 1974–1977 hrál v Městských divadlech 
pražských. Hrál v mnoha divadelních a filmových 
rolích, např. Radúz a Mahulena (1970), Třicet 
případů majora Zemana. V registru StB je Tříska 
uveden jako agent, krycí jméno „Toman“, evidenční 
číslo 5 680. Sám k tomu uváděl, že agentem nikdy 
nebyl a že se ho StB neúspěšně snažila získat ke 
spolupráci. 

 
V roce 1977 podle režimního tisku podepsal tzv. Antichartu, ale současně prý pomáhal Chartu 77 šířit. 
Později téhož roku emigroval do Kanady, později do Spojených států. Uplatnění jako herec tam našel až 
po delší době. Ztvárnil například střelce ve filmu Lid versus Larry Flynt, objevil se v epizodách seriálů 
Highlander a Highlander: The Raven, filmech Osterman's Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmírná 
odysea a dalších. Po sametové revoluci se na čas vrátil do Československa, aby pokračoval ve své herecké 
dráze. 
 
Známá je jeho role učitele Igora Hnízda ve filmu Jana Svěráka Obecná škola (1991; nominace na Oscara), 
dále hrál např. ve filmech Želary (2003; opět nominace na Oscara), Horem pádem (2004). Ve hře Král 
Lear na Letních shakespearovských slavnostech byl v roce 2002 jeho výkon v hlavní roli oceněn Cenou 
Alfréda Radoka. Za postavu Markíze ve Švankmajerově filmu Šílení získal slovenskou filmovou cenu 
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Slnko v sieti za rok 2006. Jeho jednou z dalších filmových rolí byl kat ve filmové adaptaci Máchovy básně 
Máj z roku 2008 a Podezření z roku 2009. Na 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – 
Febiofest převzal 23. března 2017 ocenění Kristián za přínos světové kinematografii. 
Občas v létě navštěvoval Česko, ale trvale žil v Los Angeles s manželkou, českou herečkou Karlou 
Chadimovou, s níž měl dvě dcery. Byl vegetariánem. 
Dne 23. září 2017 se vážně zranil při pádu z Karlova mostu. Stalo se to dva dny před plánovaným 
začátkem natáčení filmu Jiřího Mádla Na střeše, ve kterém měl hrát hlavní roli. Na následky nehody po 
dvou dnech (25. září) v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích zemřel. 
 

                                                                                                                           Zdroj:Wikipedie 

 
 

Vladimír Menšík 

 

 

 
 
Vladimír Menšík (9. října 1929 
Ivančice – 29. května 1988 Brno)  
 
byl český herec, moderátor, 
lidový vypravěč 
 
Městský policajt se ptá svého 
náčelníka:  
"Šéfe, nechcete polovičku 
prasete?"  
"A nač by mi takové bylo? Vždyť 
by se mi v chlívku svalilo!" 
 
 

Policajt říká kolegovi:  
"Pojď k nám, ukážu ti, jakého 
mám blbého syna."  
Přijdou domů a policajt říká 
synovi:  
"Běž se podívat na služebnu, 
jestli tam nejsem!"  
Syn se oblékl a odešel.  
Kolega nechápavě povídá:  
"A tos tam nemohl zavolat?" 
 
Policajt se ptá úřednice, jestli ten 
tiskopis vyplnil správně.  
"No v podstatě je to dobře, ale 
kolonku POHLAVÍ jste měl 
vyplnit hůlkovým  
písmem, ne kresbou."  
 

Vyprávěč a bavič, držitel ocenění národní umělec, otec herečky a moderátorky Martiny Menšíkové. V 
divadle hrál jen velmi málo – většinu ze svých 150 rolí ztvárnil ve filmu a televizi. 
Rodák z moravských Ivančic přičichl k divadlu v hudebním souboru Adolfa Pištěláka. Nejprve vystudoval 
průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v Brněnských strojírnách. Teprve později se pokusil dostat 
na brněnskou JAMU (Janáčkova akademie múzických umění), což se mu na druhý pokus podařilo a po 
absolutoriu v roce 1953 nastoupil do Vesnického divadla, kde jej v roce 1954 (v divadelní hře Hledač 
světla) objevil E.F.Burian, který jej také angažoval. 
I přesto, že zde dostal spousty příležitostí a přestože byl divadlem zcela pohlcen, toužil zahrát si ve filmu. 
Jeho vůbec první účinkování před kamerou proběhlo ve snímku Velká příležitost a to víceméně coby 
komparsista. Teprve ve snímku Dědeček automobil režiséra Alfréda Radoka, kde si zahrál italského 
mechanika, na sebe výrazněji upozornil. Díky své práci u filmu se dostal do konfliktu s E. F. Burianem, 
který film neměl v lásce. Z divadla odešel a v roce 1958 podepsal smlouvu s Filmovým studiem 
Barrandov.  
K divadlu se vracel už víceméně ojediněle. V 50. a 60. letech se naplno rozjela jeho kariéra u filmu. Nebyl 
jen komediálním hercem. Dokázal bravurně ztvárnit i tragikomické či dokonce dramatické role. V 70. 
letech se již objevoval převážně v komediálních rolích a to jak ve filmech, tak i v pohádkách a seriálech. 
Jednalo se o velkého baviče, konferenciéra a hlavně excelentního vypravěče. Vystupoval doslova ve 
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stovkách televizních pořadů a ve filmu a televizi vytvořil přes 150 rolí. Za zmínku stojí mezi jinými pořad 
Bakaláři a nezapomenutelné konferování silvestrovských estrád. Celá dlouhá léta trpěl těžkým astmatem. 
Byl silný kuřák a také často pil alkohol, ale s pitím a kouřením přestal, kvůli zdravotním problémům.  
Naposledy stál, resp. seděl před kamerou 27. května 1988 v pořadu Abeceda. O dva dny později zemřel v 
Brně. Pohřben je na pražských Olšanských hřbitovech. 
 
Zajinavosti: 
Vladimír Menšík byl dvakrát ženatý.  
 Vladimír Menšík uměl hrát na piano a mandolínu 
Hrál závodně házenou, rekreačně fotbal. 
Když měl přijít na první zkoušku divadelní hry Těžká Barbora, kterou režíroval Jan Werich, zaspal a 
Werich mu již druhou šanci nedal. 
Tempo Vladimíra Menšíka bylo opravdu hektické, denně dělal až tři besedy společně s několika kolegy, a 
třeba i dvacetkrát za dva týdny. O prázdninách pak zpravidla točil filmy. Vždy si s sebou vozil velké 
množství léků, některé z nich nebyly ani v tehdejším Československu dostupné. K tomuto hektickému 
pracovnímu nasazení měl hned několik důvodů: jednak miloval kontakt s lidmi, dále pak finančně 
podporoval velkou část své rodiny. 
10 let byl v KSČ, ale pro pasivitu byl vyloučen, z oficiálních akcí KSČ se mu dařilo "vykrucovat. Na 
národního umělce jej navrhl Gustav Husák 
Neměl rád natáčení Bakalářů, považoval to za "kouli na noze, která je k uzoufání pravidelná a nudná, kde 
je sevřen banálním textem"  
Raději než Bakaláře měl rád natáčení pořadu Křeslo pro hosta, do kterého si zval především vědce a 
lékaře. Jakmile byl však nucen zvát i komunistické funkcionáře, snažil se z pořadu vyvázat. Kvůli tomu se 
pohádal i s tehdejším ředitelem Československé televize - Janem Zelenkou. Účinkování v pořadu se 
údajně zbavil tak, že na jedno z natáčení přišel opilý. 
Jako svého nejoblíbenějšího spisovatele označil Liona Feuchtwangera, dále měl rád např. válečnou 
literaturu. 
Rodným jménem byl Vladislav po otci, ale prý na přání E.F.Buriana si jej změnil na Vladimír. 
Chtěl odejít dříve do penze, tak využil chyby úřednice a všude uváděl své datum narození 1924, čímž se 
dělal o pět let starším. 

Zdroj: Zdroj:Wikipedie               
                                                                                                        Rubriku připravila: Mirka Schullerová   

 
 
HRADY A ZÁMKY 
 

Hrad Landštejn 

Výstavba hradu byla zahájena asi na počátku 13. století. Ovládnutím rakouských zemí Přemyslem 
Otakarem II. se hrad dostává pod vládu českého panovníka a předních jihočeských velmožů - Vítkovců. 
Nejvýznamnějším středověkým majitelem hradu byl Vilém z Landštejna, rádce králů Jana 
Lucemburského i Karla IV. V 15. a 16. století, za vlády Krajířů z Krajku, dochází k největším stavebním 
úpravám hradu v plně renesančním duchu, ale po roce 1579 se majitelé často střídají a hrad ztrácí na 
významu. 
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Zdroj: zamky-hrady.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
HUDEBNÍ  OKÉNKO  
 

Hudební výročí – listopad 2017 

1. 11. 1942 nar. Marta Kubišová, zpěvačka 75 let 
5. 11. 1882 v Praze na Žofíně se konala premiéra cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany 135 
12. 11. 1972 zemř. Rudolf Friml, americký skladatel českého původu (nar. 2. 12. 1879) 45 
12. 11. 1987 zemř. Václav Bednář, operní pěvec (nar. 20. 12. 1905) 30 
13. 11. 1877 nar. František Spilka, sbormistr, skladatel a pedagog (zemř. 20. 10. 1960) 140 
18. 11. 1862 otevřeno Královské zemské prozatímní divadlo postavené podle projektu Ignáce   
                     Ullmanna jako přímý předchůdce Národního divadla 155 
21. 11. 1972 zemř. Karel Hába, skladatel a pedagog (nar. 21. 5. 1898) 45 
23. 11. 1942 nar. Jiří Stivín, hudebník, hudební skladatel 75 let 
25. 11. 1922 nar. Ilja Hurník, skladatel a klavírista (zemř. 7. 9. 2013) 95 
 

Do Prahy zamíříla vlna afrických kapel 

Několik předních afrických kapel vystoupilo na přelomu října a listopadu v Praze. Např. přední konžský 
soubor Les Mangelepa, který působí v Nairobi, i slavný senegalský Orchestr Baobab. 
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Les Mangelepa                                             Etiopská skupina 
Qwanqwa 

Návrat do zlatých dob africké populární hudby ze sedmdesátých let, kdy se začala prosazovat na Západě, 
představuje Orchestre Les Mangelepa. Kořeny má v Kongu, kde vznikla po vyhlášení samostatnosti 
konžská rumba čili soukous zpívaný v jazyce lingala. V zemi však za vlády diktátora Mobutua Sesse Seka 
panovala značná nesvoboda a muzikanti odešli do Nairobi. Ve skupině nadále působí někteří z 
muzikantů, kteří v ní hráli po jejím vzniku před čtyřmi desítkami let. 

 

V Praze se taky představil etiopský soubor Qwanqwa, který se pokouší spojit místní tradice s evropskou 
hudbou. Etiopští muzikanti doprovázejí klasicky vzdělanou hráčku na pětistrunné elektrické housle 
Kaethe Hostetterovou, která hrála s Bostonskou filharmonií i avantgardistou Fredem Frithem. Qwanqwa 
také hrála s The Ex a její členové doprovázeli etiopského saxofonistu Getachewa Mekuriu. 

 

 

Senegalský Orchestra Baobab patří také do dob 
zlatého věku africké hudby v sedmdesátých letech, 
kdy spojoval africké tradice s afrokubánským 
jazzem. Mezi lety 1970 až 1985 nahrál soubor přes 
dvacet kazet, ale pak se rozešel, protože nastoupily 
modernější styly inspirované funkem, jako mbalax. 
Skupina obnovila svou činnost v roce 2001 na 
naléhání Youssou N´Doura. V Praze se představí 6. 
listopadu. 

 

 

 

Zdroj: www.novinky.cz 
          www.praguecitytourism.cz 
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Janáčkova konzervatoř  

v Ostravě vytvořila pro město Hudební rodný list. Soubor skladeb má přiblížit hudební historii města od 
středověku až po současnost. Projekt vznikl u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě, 
kterou si Ostrava letos připomíná celoročními oslavami. 

 

 

 

 

 

"Na své si přijdou milovníci klasické hudby, ostravských písniček i jazzu a šansonů," uvedla mluvčí 
konzervatoře Michaela Dvořáková. Hudební rodný list ve své tištěné podobě bude také tentýž den 
slavnostně uložen do dřevěné truhly jako vzkaz budoucím generacím. Podle Michaely Dvořákové půjde o 
poutavou procházku ostravskou hudební historií osmi staletí. Součástí tištěného provedení Hudebního 
rodného listu jsou také doprovodné texty k hudební historii města. 

 

V Ostravě právě vrcholí oslavy 750. výročí. Skončí v den, který je uveden v testamentu biskupa Bruna ze 
Schauenburku z roku 1267 v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava. Zároveň bude zapečetěna 
truhla, do níž lidé dosud mohou vkládat své vzkazy příštím generacím. S jejím otevřením se počítá za 50 
let. 

Kromě studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava představí Hudební rodný list například i vokalistka 
Dana Vrchovská, v jejímž podání zazní jazzové evergreeny, zazpívá i držitelka Ceny Thálie z roku 2014 
Hana Fialová s muzikálovými melodiemi a šansony. V programu koncertu zazní i Song for Ostrava, který 
městu u příležitosti výročí věnovalo partnerské město Katovice. Autorem skladby je Paweł Tomaszewski. 
 

Zdroj: www.tyden.cz 
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Zemřel písničkář Wabi Daněk, autor legendární Rosy na kolejích 

 

  

 

Po dlouhé nemoci dnes ve věku 70 let zemřel Wabi Daněk, folkový písničkář, autor a původní interpret 
neoficiální trampské hymny Rosa na kolejích. V posledních letech nahrával a koncertoval s kapelou 
Ďáblovo stádo, jejich společná tvorba byla velmi ceněná. 

 

Stanislav Daněk se narodil roku 1947 ve Zlíně a byl všeobecně známý pod přezdívkou Wabi. Tu získal 
podle legendárního a jen o dvanáct let staršího trampského písničkáře Wabiho Ry-voly, jehož skladby rád 
přehrával kamarádům. 

Mezi nejslavnější písně Wabiho Daňka patří tři, s nimiž v letech 1981-83 zaznamenal vítězný hattrick v 
autorské soutěži festivalu Porta, tedy Ročník 47, Fotky a Nevadí, dále rané trampské hity (Mávej, 
Hudsonský šífy), stejně jako písničky, kterými po přechodu na sólovou dráhu ze skupin Plížáci a Rosa 
začal inklinovat k folku (Outsider Waltz, Píseň, co mě učil listopad). 

V roce 1983 vydal své debutové album, které přes mimořádný úspěch vzbudilo u ortodoxních fanoušků 
trampské muziky vášně, neboť se na něm Daněk obklopil pro český folk tehdy „zapovězenými“ nástroji, 
jako jsou bicí či elektrická kytara. 

Daněk dále spolupracoval s Kapitánem Kidem, skupinou Pacifik nebo Vojtou Kiďákem Tomáškem. 
Nezahálel ani v posledních letech a rozhodně ani nezakrněl. V roce 2012 vydal desku Wabi a Ďáblovo 
stádo. Ve stejnojmenné kapele sdružil muzikanty více žánrů, kteří však sdíleli stejnou estetiku. Deska 
vznikla ve srubu v Orlických horách, hostovala tu Radůza i Aneta Langerová a nahrávka zaznamenala 
vřelý ohlas kritiků. Získala také zlatou desku za úspěšné prodeje. 

Ač původně tvůrci s koncertováním nepočítali, Ďáblovo stádo vyrazilo i na neméně úspěšné Lesní turné. 
„Chtěli jsme hrát po hájovnách a myslivnách, ale báli jsme se, že by přišla jen lesní zvěř a náhodní 
houbaři,“ vtipkoval tehdy Wabi Daněk. 

Druhá deska Ďáblova stáda Příběhy písní vyšla v roce 2014 a Wabi Daněk a spol. na ní oprášili 
evergreeny, jejichž vznik se mnohdy datuje až do předminulého století. 
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Rosa na kolejích 

Republikou se pomalu plížila starobylá dodávka se sokolovskou poznávací značkou; vezla folkovou 
kapelu Plížáci. Bylo léto roku 1971 a směřovala do Karviné; československá společnost k tvrdé 
normalizaci. 

Svoboda pražského jara odkvetla, srpnový vstup vojsk Varšavské smlouvy začal vydávat své plody. Po 
čtyřech ročnících v ústecké kolébce byl folkový festival Porta přinucen přestěhovat se právě do hornické 
Karviné. Rozhrkaný vůz odbočil ze své cesty a zamířil do Gottwaldova; za časů původního jména Zlín to 
bylo rodiště Tomáše Bati a tehdy ještě neznámého písničkáře Wabiho Daňka. 

Jeho otec tady vedl oddíl, pořád ještě junácký. Starší kluci si při něm založili Roverský kmen; říkali si 
Rover’s Scout, zkráceně R. S. A měli trampskou kapelu; nadějnou, zdálo se Wabimu Daňkovi. Nechtěli 
však mít problémy s tuhnoucím režimem, obě tečky proto nahradili pís-meny O – a tak vznikl název 
ROSO. "Výborně hráli a měli skvělý zvuk," vzpomíná dnes už zase zlínský písničkář na první dojem z 
jejich hudby. 

Po amatérské hudební produkci skautské kapely se Plížáci vydali do Karviné; o několik dní později odtud 
skupina odjížděla s vítězstvím v kategorii Trampských kapel, Wabi Daněk si navíc odvážel druhé místo z 
autorské soutěže za píseň Tommy. Ani ceny a sláva však nepo-mohly, Plížáci se zanedlouho rozešli. Zato 
ROSO pořád ještě hrálo, i když mu dočasně chyběl zpěvák – natolik totiž toužil navštívit beznadějně 
vyprodaný koncert skupiny Rangers, až přecenil nosnost hromosvodu a odměnou za jeho nadšení byla 
zlámaná noha. 

A tak se Wabi Daněk stal zpěvákem a kmenovým autorem souboru ROSO. Jen ten název mu evokoval 
spíš želé než trampskou kapelu – a tak ho pozměnil na ROSA. "Pořád mi v hlavě bzučela neodbytná 
myšlenka, že bychom jako kapela měli mít nějakou znělku," vzpomíná Wabi Daněk. 

Shodou okolností tehdy v jedné knize narazil na úvodní slova, která pronesl v Bílém dome indiánský 
náčelník Seattle na adresu zámořských přistěhovalců: "Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak i 
my neustále narážíme na porušování našich práv bělochy." 

 

 

 

 

Není podstatné, zda tato slova vůdce kmene Suquamishů opravdu řekl – vzhledem ke skutečnosti, že 
mluvil pouze jazykem, který byl překládán do řeči chinook, a teprve třetí osoba jeho řeč převáděla do 
angličtiny, je to víc než sporné. Důležité však je, že tento projev dal vzni-knout písni Rosa na kolejích. 
"Moc se mi ten příměr líbil, a tak jsem si ho vypůjčil. A protože slova v sobě nesou melodii, jak správně 
říkával Leoš Janáček, vznikla celá píseň během necelé hodiny," tvrdí Wabi Daněk o skladbě, která už v 
roce 1974 vynesla svému autorovi opětovné druhé místo v autorské soutěži na Portě ve Svitavách. 
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Byl to opravdu zdařilý song – na stejném festivalu dopomohl skupině Rosa k vítězství v kategorii 
Moderní trampská píseň. "Až s odstupem let jsem zjistil, že ten úvodní kytarový riff v této skladbě je 
podobný hudebnímu postupu v písni Pramínek vlasů. Vlastně jsem tak tro-chu vykradl Jiřího Suchého – 
přísahám ovšem, že nevědomky!" doznává Wabi Daněk. 

Tato skutečnost však nikdy nikomu nevadila. A píseň Rosa na kolejích dodnes nevadí ani Wabimu 
Daňkovi, i když ji musí hrát na každém svém vystoupení. "Už dvakrát jsem na ni během přídavků 
zapomněl, z toho jednou úmyslně – pokaždé mě publikum na mou sklerózu rázně upozornilo a Rosa na 
kolejích musela být setřena. Téhle písně se už do smrti nezbavím – ještě štěstí, že se mou nejslavnější 
skladbou nestala nějaká odrhovačka," libuje si Wabi Daněk nad písní, která zlidověla dávno předtím, než 
dala v roce 1984 název debutové desce Wabiho Daňka. Byla dokonce natolik populární, že při jejím hraní 
svého času trampové vstávali a v pozoru jí vzdávali hold. Kromě trampské hymny o vlajce, jež vzhůru letí, 
se žádné jiné písni takové pocty nedostalo. "Dodnes si vzpomínám, kdy se to stalo úplně poprvé," tvrdí 
Wabi Daněk. 

"Zahrál jsem úvodní akordy – a diváci v sále se najednou začali hromadně zvedat; byl jsem přesvědčený, 
že se chystají odejít! Zůstali však bez hnutí stát, dokud jsem nedozpíval. Postu-pem času jsem si na tuhle 
podivnou úctu k Rose na kolejích zvyknul, dokonce musím přiznat, že mě to těšilo. Ale přece jen jsem byl 
radši, když tohle šílenství pominulo a z Rosy se zase stala docela obyčejná písnička," podotýká zlínský 
folkař a dodává, "trampové si při vášnivých diskuzích na téma, zda vstávat, či zůstat sedět při hraní Rosy, 
dokázali roztrhat cancáky!" Dnes už Rosa na kolejích trampy z trávy nezvedá, ale věhlas této skladby 
dosud nepominul. Nejenom že mužům a ženám v kanadách a s liščími chvosty za kloboukem vynesla 
právě tahle píseň lehce posměšnou přezdívku "stěrači", ale hlavně se dočkala bezpočtu parodií; někdy 
vtipných, jindy méně. 

 

TEXT 
Tak jako jazyk stále 
naráží  
na vylomený zub.  
Tak já se vracím  
k svýmu nádraží,  
abych šel zas dál. 
Přede mnou stíny se 
plouží  
a nad krajinou krouží  
podivnej pták,  
pták nebo mrak. 
Tak do toho šlápni,  
ať vidíš kousek světa.  
Vzít do dlaní dálku  
zase jednou zkus.  
Telegrafní dráty  
hrajou ti už léta  
to nekonečně dlouhý  
monotónní blues. 
Je ráno, je ráno.  
Nohama stíráš rosu 
na kolejích. Nohama 
stíráš rosu na 
kolejích. 

 

Pajda dobře hlídá 
pocestný,  
co se nocí toulaj.  
Co si radši počkaj, až 
se stmí  
a pak šlapou dál.  
Po kolejích táhnou 
bosí  
a na špagátu nosí  
celej svůj dům - deku 
a rum. 
Tak do toho šlápni,  
ať vidíš kousek světa.  
Vzít do dlaní dálku  
zase jednou zkus.  
Telegrafní dráty  
hrajou ti už léta  
to nekonečně dlouhý  
monotónní blues.  
 
Je ráno, je ráno.  
Nohama stíráš rosu 
na kolejích. Nohama 
stíráš rosu na 
kolejích. 
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Zdroj: :kultura.zpravy.idnes.cz, lidovky.cz, google.co.za 

Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 
 

 
ZAJÍMAVOSTI 

Přepíše se historie lidstva?  

V Německu objevili ostatky o pět miliónů let staršího hominida 

 

Archeologický nález, který by mohl vést k přepsání historie lidstva. Tak popsala německá stanice 
Deutsche Welle nález zubů hominida ve starém korytě řeky Rýn u města Eppelsheim na západě 
Německa. Nálezy se liší od všech dosavadních v Evropě i Asii a jsou podobné spíše ostatkům nejstarších 
pralidí Ardi a Lucy objeveným v Africe. Ostatky nalezené v Německu jsou ovšem o pět miliónů let starší. 

 

 

„Nechci to příliš dramatizovat, ale vyslovil 
bych hypotézu, že po dnešku budeme muset 
začít přepisovat historii lidstva,“ prohlásil 
Michael Ebling, starosta Mohuče, jehož 
přírodovědné muzeum objev ve středu 
představilo. 

Nález zamotal německým vědcům hlavy 
natolik, že se rozhodli o něm informovat 
teprve s ročním odkladem, během něhož 
prováděli ověřování a srovnávání. Ačkoli 
budou s testy pokračovat, už nyní stanovili 
stáří nalezených zubů na 9,7 miliónu let. Zuby 
byly objeveny vedle ostatků vyhynulého 
druhu koně, což pomohlo s datací. 

 

Dosud se přitom za nejstarší předchůdce člověka považovaly druhy primátů ardipitéka a australopitéka. 
Kostry jejich zástupkyň Ardi a Lucy se našly v Etiopii, což potvrzovalo dosavadní teorii o raném vývoji 
lidí v Africe, odkud pak migrovali dál. 

 

Šťastný a záhadný nález 

Stáří Ardi bylo určeno na 4,4 miliónu let a Lucy na téměř 3,2 miliónu let. Tito hominidé byli podobnější 
šimpanzům než člověku. Jsou známy i starší druhy, o nichž ale s ohledem na malé množství nálezů vědci 
jednoznačně nemohou prohlásit, že jsou časným stupněm lidské vývojové linie po oddělení od šimpanzů. 

 

Zuby z bývalého řečiště Rýna, které je bohatým archeologickým nalezištěm, jsou ostatkům Ardi a Lucy 
podobné. „Jsou to jasně zuby lidoopa. Jejich znaky připomínají africké nálezy, které jsou o čtyři až pět 
miliónů let mladší než tyto fosilie odkryté v Eppelsheimu. Je to ohromné štěstí, ale také velká záhada,“ 
komentoval objev pro místní server Merkurist šéf výzkumného týmu Herbert Lutz. 
 

Zdroj: Novinky.cz 



 

Krajanské listy 

listopad, prosinec 2017 i leden 2018 21/41 
 

 

Svatý Martin a tradice 

Dozlatova upečená husa a mladé svatomartinské víno. Ani jedno nemůže chybět při oslavě svátku 
svatého Martina, který připadá na 11. listopadu, kdy podle pranostiky má tento světec na koni přivézt 
první sníh. 

 

Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v 
římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se 
vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho 
žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, 
rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus 
oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na 
Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat 
dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i 
přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství 
Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, 
jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem. 

 

 

Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z 
nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s 
příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením 
se vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná 
služba, dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na 
mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a 
výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den 
patřil oslavě nového vína. 

K tomuto svátku neodmyslitelně patří dobře vykrmená a 
upečená svatomartinská husa obvykle podávaná s 
houskovým nebo bramborovým knedlíkem a červeným 
zelím. I k té se mimochodem pojí hned dvě legendy. 
Podle jedné se jí proto, že husy svatého Martina při 
kázání rušily, a proto nyní odpykávají trest na pekáči. 
Druhá říká, že Martin byl tak skromný, že se před volbou 
biskupem skrýval v husníku, ale husy ho svým 
štěbetáním prozradily. Na svatomartinskou tabuli patří 
také tradiční rohlíky plněné mákem nebo povidly a 
samozřejmě již zmíněné, ať už červené či bílé, mladé 
víno, které se k pokrmům české kuchyně výtečně hodí. 
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Spisovatelka Zd. Hochová o 11. listopadu píše: „Na 
sv. Martina bývalo veselo v domácnostech 
staročeských, selských měšťanských, i panských. 
Selská pranostika z roku 1710 rýmuje o slavení sv. 
Martina u našich předků: “Na den sv. biskupa 
Martina milý hospodář a jeho družina husy jedí, 
víno k tomu pijíce, štědrého Martina chválíce; páni, 
žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. 
Pacholci a dívky svobodu mívají a u jiných pánů se 
zjednávají.” Svatý Martin – Svátek svatého Martina 
býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i 
hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly 
martinskou husu a martinské rohlíky nebo 
podkovy, zvané martiny, roháče či zahýbáky. 

 

 

Pranostiky na svatého Martina 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém 
(sucho), přijde zima tuhá a suchá. 

Na svatého Martina kouřívá se z komína.  

O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá. Radost z Martina je hus a džbán vína. 

Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě. 

Půjde-li husa přes led o Martině, bude se po něm ještě dlouho procházet. 

Od svatého Martina zahřeje jen peřina. 

Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima: Na stromech a révě do Martina 
listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! 

Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá. 

Martinova sněhová peřina dlouhé trvání nemívá. 

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima. 

 

Svatomartinská husa krok za krokem 

Z husy oškubejte přebytečná brka, případné jemné peří opalte zapalovačem. Z opeřence vyndejte droby, z 
nich můžete udělat vývar a skvělou polévku. Okrájejte přebytečný tuk, odstraňte křídla před prvním 
záhybem (opět je můžete použít do polévky). 

Maso opláchněte a papírovou utěrkou osušte. Osolte ho, i zevnitř, a vydatně okmínujte (opět vhoďte pár 
kmínů i dovnitř těla). Husu dejte na pekáč, pokud ho nemáte, použijte hlubší plech, a podlijte husu 
vodou. Celou husu zakryjte alobalem nebo přiklopte vrškem pekáče. 
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Nastavte teplotu na 70-80 stupňů, vložte husu do trouby a běžte klidně spát. Voda se nevyvaří, do nádoby 
se naopak vyškvaří tuk, takže připálení rozhodně nehrozí. Pozor na některé trouby, většinou mají 
bezpečnostní pojistku a trouba se po několika hodinách sama vypne. 

 

Po dvanácti hodinách odstraňte alobal (víko), husu velkou jehlicí propíchejte, lehce polijte výpekem a 
zvyšte teplotu na 180 stupňů. Husu nechte v troubě zezlátnout, trvá to zhruba hodinu. 

Poté naběračkou odeberte vyškvařený tuk, drůbež naporcujte a podávejte lehce přelité zbylým výpekem. 
Kůrka je krásně křupavá a maso tak měkké, že samo odpadává od kosti. Rozhodně není vysušené. 

 

   

 

 Sádlo je výborné nejen na smažení a vaření, ale i na prosté namazání na kus chleba (anebo podle 
babských rad i na spálená záda). Při dlouhých zimních večerech přijde vydatný krajíc vhod, sádlo vydrží v 
chladu (nejlépe ve skleněné nádobě) klidně měsíc. Můžete ho také skladovat v mrazničce. 

Doporučujeme podávat se zelím. Červené můžete připravit nasladko, zatímco bílé zkuste vyladit 
dokysela. Dokonalým společníkem k huse je mladé víno, svatomartinské. Anebo mastnotu spláchněte 
dobře vychlazeným pivem. 

 Zdroj: www.czech.cz, www.receptyonline.cz, www.hobby.idnes.cz, www.pranostik.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová a Dagmar Pavlisková 

 

 
 
 
 
 

file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
file:///E:/KL/Daša%20příspěvky/Krajanské%20listy%20listopad%202017.docx
http://www.receptyonline.cz/
http://www.hobby.idnes.cz/
http://www.pranostik.cz/


 

Krajanské listy 

listopad, prosinec 2017 i leden 2018 24/41 
 

RETRO KOUTEK 

Monoskop Československé televize 

 

Zkušební obrazec v televizním vysílání neboli 
monoskop je obraz složený z geometrických tvarů 
různých barev, který slouží k nastavení televizního 
přijímače, TV monitoru nebo televizní kamery. 

Jedná se o rozlišovací schopnost, jas, kontrast, 
gradaci nebo geometrické zkreslení. 

V roce 1953 začalo zkušební televizní vysílání ze 
Studia Praha v Měšťanské besedě a to 1. května 
1953 a v únoru 1954 bylo prohlášeno za pravidelné. 
V té době vzniknul první monoskop s nápisem „ČS 
TELEVIZE“, který se později změnil na nápis 
„ČESKOSLOVENSKO“. Jako zvukový doprovod 
hrála rozhlasové stanice Hvězda a minutu před 
zahájením vysílání ji nahradil tón o kmitočtu 1 kHz. 

 

Tehdejší televizory z 50. a 60. let vyžadovaly zhruba 20 minut rozjezd před začátkem vysílání programu, 
aby se mohlo provést doladění obrazu. 

V 80. letech byl monoskop doplněný o barevné stupnice. 

V současné době vysílají téměř všechny televizní stanice nepřetržitě 24 hodin. Výjimka je TV Prima, která 
vysílá v nočních hodinách jednoduše tvořený zkušební obrazec. 

Legendární síťovka! 

 

Síťovou tašku neboli „síťovku“ vynalezl v roce 1926 český podnikatel 
Vavřín Krčil. 

Přišel s naprosto novým produktem a u zákazníků v Československu 
budil v počátku nedůvěru. Avšak po chvíli lidé pochopili, že síťovka má 
módní i praktické využití. Byla levná, lehká, skládací a mohla se použít 
na cokoliv. 

Následně se síťovka stala takovým hitem, že Vavřín Krčil rozšířil 
produktovou škálu. 

Do prodeje se dostaly síťové tašky nákupní, loketní, vycházkové, 
ramenovky, na dámská kola nebo síťovky pro sport a hry. 

Ještě před válkou se začaly vyvážet například do Francie, Kanady, 
Švýcarska, Německa nebo Afriky. Postupem času zaplavovaly celý svět! 

 

Po válce byla ale bohužel produkce zastavena. Krčilův podnik byl 
znárodněn a byl konec. Do prodeje se dostaly jednorázové igelitové 
tašky, které měly představovat symbol pokroku. 
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O pokračování české tradice ve výrobě síťovek se zasloužil pan Zdeněk Červinka z Kolína. 

V roce 2012 se pod vedením Karolíny Pechové začal rodit nový brand České síťovky.  
 

Pračky Tatramatky 

 

 

V Československu se začaly pračky pro domácí 
účely vyrábět kolem roku 1950. Vyráběly se v 
národním podniku Kovosmalt v Trnavě. 

V roce 1968 začala výroba maloobjemových 
bubnových praček s maximální náplní 5 
kilogramů, a to díky zakoupené licenci od 
francouzské firmy Viva Haubordin. Byla to 
například pračka typu Tatramat 241. Tento typ 
pračky byl neodpružený a prádlo se do ní 
vkládalo ze shora. Možná si pamatujete, jak vám 
pračka cestovala po koupelně. :) 

Následně se v roce 1972 začaly vyrábět 
automatické pračky Supertatramat, Tatramat 
352 a 353, do kterých se prádlo vkládalo ze 
předu. Měla 15 pracích programů včetně 
programu na vlněné prádlo. Dokonce měla také 
možnost úsporného praní! Byl to hit. Snad každá 
hospodyňka po této pračce toužila. 

 

Když tato pračka získala na veletrhu zlatou 
medaili, začali prodejci vytvářet pořadníky pro 
zájemce. 

 

 
Zdroj: starypaky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

 
ZDRAVÍ 
 

Spánek na levé straně. Proč je pro vás tolik prospěšný 

Nejraději ležíte na zádech či břiše? To pro vás není úplně nejvhodnější. Zkuste si dnes lehnout na levou 
stranu, je to účinná prevence pálení žáhy a Alzheimerovy choroby. Ovšem podpoříte i své srdce a 
lymfatický systém. 
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Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno se od polohy, ve které spíte, vlastně odvíjí? Není toho zrovna 
málo. Pokud totiž „ležíte špatně“, riskujete pálení žáhy, žaludeční problémy, bolesti hlavy, zad i krku. O 
únavě, svalových křečích a předčasných vráskách ani nemluvě! Jak si tedy ustlat, aby vám nic z toho 
nehrozilo? 

 

Ke zdraví i sladkým snům jedině na boku 

Spánek na zádech odborníci příliš nechválí, neboť nahrává chrápání a zvyšuje pravděpodobnost 
spánkové apnoe (několikavteřinové zástavy dechu). Žádná hitparáda to není ani ohledně ležení na břiše, 
protože to zase nepodporuje přirozenou křivku páteře a vyvíjí nadměrný tlak na klouby i svaly. Za 
„nejbezpečnější“ pozici proto lékaři označují levý bok. 

 

„Když budete spát na levé straně, výrazně snížíte riziko neurologických onemocnění, včetně 
Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Zároveň si zlepšíte průtok krve, čímž si zajistíte kvalitní noční 
odpočinek,“ doporučuje expert na spánkovou medicínu z australského města Sydney Chris Seton. Lékař 
však dodává, že výhod, které plynou z této polohy, je ještě víc. Co vám to přinese, když budete 
„levoboček“? 

 

Vyhnete se pálení žáhy 

Máte trable s pálením žáhy? Možná proto, že neležíte na levé straně. Toto „uspořádání“ svědčí žaludku i 
slinivce břišní, jelikož tyto orgány při něm přirozeně visí dolů – jsou tedy slité i žaludeční kyseliny, které 
nemají možnost přelévat se do jícnu. 

 

Podpoříte lymfatický systém 

Úlohou lymfatického systému je zbavování se nečistot a toxinů z těla. Spánek na levé straně urychluje 
tento proces, neboť při něm dochází k lepší filtraci škodlivin skrze lymfatické uzliny. Když si tedy ustelete 
takhle, umožníte svému organismu, aby snáze vypudil všechny nežádoucí látky, které se ve vašem 
systému za celý den nahromadily. 

 

Podpoříte funkce srdce 

Spánkem napomáhat činnosti srdce? To určitě můžete, když nebudete preferovat pravý bok. Zkuste tedy 
dnes změnit stranu, protože srdce v této pozici snáze pumpuje krev přímo do aorty. Navíc gravitace 
napomáhá i funkcím oběhového systému. Na své si přijdou také játra se slezinou a ke všemu budete mít 
postaráno o pravidelné pohyby střev! Takový je názor výše zmíněného odborníka, který spánku zasvětil 
mnoho let své lékařské praxe. 
 

Zdroj: .prostreno.cz/zdravi-a-diety/ 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

ČEŠTINA 

Procvičování párových souhlásek 

Doplňte správné párové souhlásky: 
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Luká- pře-kočil kalu- vody. Tu- se, chlapče! To není moje manželka, to je moje dru-ka. Dnes máme k 
večeři lu-těniny. Přelo- tu větu z češtiny do angličtiny. V knize je zálo-ka. Po-tolka je dravý pták. V ma-tali 
stojí kůň. Na koho padne lo-? Ku- plný košík hu-. Na stromě sedí holu-. Kde je jeho hro-? Souse- má hla-. 
Sokolský sle- je velká událost. Dosu- jsem nic takového neviděl. Vra- nám naši lo-. Narýsuj kru-. Vidíš až 
na protější bře-? Ale- je hodný ho-. Václa- je staré české jméno.  Dří- to nešlo. Slů-ka obdivu potěší. 
Rudol- je nadutý jako pá-. He-ky to sně-! Jen si poslu-. Kdy- věří- té dí-ce, bě- s ní na tu vysokou vě-. 
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 

 

ZÁBAVA 
 

Recepty 

Dýňové kari se zázvorem 

 

 

• 1 malá dýně Hokkaidó  
• 1 menší lilek 
• 1 cibule 
• 3 stroužky česneku 
• 1 plechovka krájených rajčat 
• kousek čerstvého zázvoru (cca 4 cm) 
• 1 plechovka kokosového mléka 
• 1 lžíce arašídového másla 
• 2 lžičky kari 
• šťáva z půlky limetky 
• hrst nesolených arašídů 
• olivový olej 
• čerstvá šalvěj 
• sůl a pepř 
• jasmínová rýže k podávání 

 

Pracovní postup: 

1.Dýni rozřízneme napůl a vydlabeme dužinu. Nakrájíme ji na menší kousky, naskládáme je vedle sebe 
do keramického pekáče, pokapeme olivovým olejem, poklademe lístky šalvěje, posypeme hrubozrnnou 
solí a pečeme v troubě na 180°C asi 30 minut. Pak dýni vhodíme do mixéru nebo food processoru a i se 
šalvějí ji rozmixujeme na hladké pyré. 

2.V hluboké pánvi rozehřejeme olivový olej. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, česnek, zázvor a 
restujeme asi 3 minuty. Pak přidáme na kostičky nakrájený lilek a restujeme dalších 5 minut. 

3.K lilku vmícháme nakrájená rajčata, kokosové mléko, dýňové pyré, arašídové máslo a kari. Všechny 
ingredience pořádně promícháme a pod pokličkou necháme probublávat asi 15 minut. 

4.Nakonec do kari vmícháme arašídy a ochutíme ho limetkovou šťávou, solí a pepřem. Podáváme s 
jasmínovou rýží. 

 

 

https://ona.idnes.cz/dyne-recepty-slane-sladke-0yn-/foto.aspx?r=recepty&c=A171002_111954_recepty_job&foto=JOB6e6106_Susa_kari.JPG
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Kakaové muffiny s dýní a mandlemi 

 

 

 

 300 g polohrubé mouky 

• 2 lžíce  kakaa 

• 1 prášek do pečiva 

• 250 g třtinového cukru 

• 1 lžička skořice 

• 300 g strouhané dýně 

• 2 vejce 

• 1/2 skleničky oleje 

• 3/4 skleničky mléka 

• nasekané mandle na ozdobu 

 

Pracovní postup: 

1.Ve velké míse smícháme všechny sypké ingredience. V druhé míse promícháme strouhanou dýni, vejce, 
olej a mléko. Pak tuto směs nalijeme k té sypké a propracujeme. 

2.Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky a pomocí lžíce nebo cukrářského sáčku je plníme do tří 
čtvrtin těstem. Posypeme nasekanými mandlemi. 

3.Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut na 180°C. Před podáváním necháme úplně vychladnout. 

 

Tip: Místo mandlí můžeme použít třeba své oblíbené ořechy. Cukr lze nahradit javorovým sirupem, který 
dodá muffinům další chuťový rozměr. Kromě skořice do nich zkuste přidat třeba kardamom nebo 
hřebíček. 
 

Zdroj: Zdroj: ona.idnes.cz                       

 
 

Humor 

***Povídá jedna Havajanka druhé: „Manžel mi pod stromečkem slíbil, že v příštím roce budeme mít 
exotickou dovolenou.” 

„Na mužské sliby nedej. Ten můj už deset let slibuje Máchovo jezero a pořád se tlučeme tady na Havaji!” 

 

*** Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. 

„Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund - je to Honda.” 

„Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to Porsche!” 

Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá stovku za sekundu - je to osobní váha!” 

https://ona.idnes.cz/dyne-recepty-slane-sladke-0yn-/foto.aspx?r=recepty&c=A171002_111954_recepty_job&foto=JOB6e6104_profimedia_0188832008.jpg
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*** Policejní hlídka zastaví motoristu. Na zadním sedadle vidí ležet jelena.  

"Co to máte na zadním sedadle?"  

"Psa!"  

"A s parohy?"  

"No dovolte, co je vám do soukromí mého psa?!"  

 

*** Policejní hlídka kontroluje řidiče, který veze na střeše auta lyže  

"Prosím vás, nač jsou vám teď v létě lyže?"  

"To jsou vodní lyže, já lyžuji na jezeře."  

"V pořádku, šťastnou cestu."  

Druhý policajt po chvíli povídá:  

"Ten nás obelhal! U nás máme tři jezera, ale ani jedno není z kopce!"  

 

***Celník otevře dveře vagónového kupé  

"Nějaké cigarety? Lihoviny? Zbraně? Střelivo? Drogy?"  

Rozespalý cestující zamumlá:  

"Děkuji, nechci, mám toho plné kufry." 

 
                      Zdroj: krajané 

Rubriku připravila: Mirka Schullerová 
 
 

SPRÁVNÁ  ŘEŚENÍ 

Lukáš přeskočil kaluž vody. Tuž se, chlapče! To není moje manželka, to je moje družka. Dnes máme k 
večeři luštěniny. Přelož tu větu z češtiny do angličtiny. V knize je záložka. Poštolka je dravý pták. V 
maštali stojí kůň. Na koho padne los? Kup plný košík hub. Na stromě sedí holub. Kde je jeho hrob? 
Soused má hlad. Sokolský slet je velká událost. Dosud jsem nic takového neviděl. Vrať nám naši loď. 
Narýsuj kruh. Vidíš až na protější břeh? Aleš je hodný hoch. Václav je staré české jméno.  Dřív to nešlo. 
Slůvka obdivu potěší. Rudolf je nadutý jako páv. Hezky to sněz! Jen si posluž. Když věříš té dívce, běž s ní 
na tu vysokou věž. 
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VÁNOCE 2017 

nejoblíbenější svátky v roce 

 

Již brzy tady budou opět Vánoce. Nedávno skončily ty minulé a už tu budou Vánoce 2017. To je 
neuvěřitelné, jak ten čas letí. Zase se všichni začnou nakupovat dárky pro rodinu, příbuzné, známé a 
přátele. K tomu si většina pěkně ochutná vynikající cukroví, bramborový salát a smaženého kapra. 
Oslavíme tyto každoroční svátky klidu a míru v okruhu našich nejbližších. 

Samotnému Štědrému dni předchází advent a s ním je spojeno tradiční rozsvícení vánočních stromů a 
zahájení vánočních trhů ve městech i na vesnicích. Na začátku prosince opět přijde Mikuláš s čertem, aby 
postrašil zlobivé děti. Poté budou Vánoce již na spadnutí. Je však velmi důležité všechno pořádně 
přichystat, nazdobit a nakoupit. 

K Vánocům také patří vánoční cukroví, které můžeme upéct nebo koupit, a hlavně ho pak ochutnávat a 
sníst. Oblíbené cukroví je např. linecké cukroví, vosí hnízda, vanilkové rohlíčky, špaldové perníčky a 
linecké koláčky s čokoládou. Existuje ale mnoho druhů vánočního cukroví, které můžete upéct. Stačí si 
jen, když si vyberete jaké, třeba na našich stránkách, kde naleznete velmi mnoho receptů. K tomu můžete 
upéct vánočku či vánoční štolu. Tak budete mít pořád něco na mlsání, což se ke svátkům hodí. 

Štědrovečerní večeře, která bývá často složena z bramborového salátu a smaženého kapra, patří u nás k 
tradičnímu jídlu. Pokud nemáte rádi kapra, nahraďte ho lososem, treskou nebo kuřecím. Záleží na tom, 
co si vyberete. 
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Vybrat dárek je velmi obtížné a zdlouhavé. Možná každý rok přemýšlíte, co koupit dětem, rodičům a 
kamarádům. Obálka s penězi není vždy tím nejlepším řešením, lepší je originální dárek, který potěší. Tak 
něco zajímavého vymyslete. 

Nezapomeňte na pořádnou výzdoby a hezky nazdobený stromeček, který dodá Vánocům tu správnou 
atmosféru. 

Zdroj: xvanoce.cz 

 

Vánoční strom pro Prahu uřízli poblíž Křivoklátu 

V Roztokách u Křivoklátu v neděli dopoledne 26. 11. odborníci uřízli vánoční strom pro Prahu. Zhruba 24 
metrů vysoký smrk ztepilý byl na Staroměstském náměstí poprvé rozsvícen v sobotu 2. 12. Kácení 
přihlíželo několik set lidí. 

Řezání stromu zahájil Jiří Vorlíček, který se na kácení vánočního stromu podílí už pošesté. "Vyřízneme 
násek a po dohodě s jeřábníkem si potřebujeme ten strom potom trošičku našponovat do toho směru, 
kde předpokládáme, že chceme, aby se nám zhoupl," popsal Vorlíček postup kácení. K práci použil i zcela 
nový model pily, který se zatím v Evropě neprodává. 

Kolem 10.00 už uříznutý strom visel na jeřábu, následovalo jeho očišťování a příprava          k naložení na 
speciální nákladní vůz. Po naložení ještě museli pracovníci přepravní firmy uvázat větve. "Letos bude 
zajímavé to, že pojedeme se soupravou velmi náročnými zatáčkami v Roztokách, kde musíme využít 
speciální trailer s hydraulickým natáčením kol a přizvedáváním podvozku," uvedl vedoucí přepravy 
stromu Martin Švestka. 

Šestašedesát let starý smrk nebude podle starostky Roztok Lenky Peterkové jako vánoční strom sloužit 
poprvé, jedna z místních rodin ho v době, kdy se ještě snadno vešel domů, měla během svátků ozdobený 
v domku, poté ho vysadila na jeho dosavadní místo v údolí Berounky. 

Smrk už je seříznutý zhruba na délku 22 metrů, místo na ukotvení je hluboké dva metry, výška stromu na 
náměstí tak bude zhruba 20 metrů. Strom, který byl vybrán z přibližně 20 kandidátů, dosud stál na 
soukromém pozemku v blízkosti drátů vysokého napětí. Majitel by ho proto musel nechat odstranit i v 
případě, že by strom pro vánoční trhy nebyl vybrán. Tip   v soutěži o strom na Staroměstské náměstí dal 
muž, jenž návrhy na jehličnany, které mají před Vánoci zdobit Staroměstské náměstí, pravidelně posílá. 

V loňském roce zdobil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Pecky  v Královéhradeckém 
kraji. 

Zdroj: www.tyden.cz 

 

Na Staroměstském náměstí v Praze rozsvítili vánoční strom 

Na pražském Staroměstském náměstí se rozzářil vánoční strom. Rozsvítila ho primátorka Adriana 
Krnáčová. Vánoční strom stojí i na Václavském náměstí, také ten se rozsvítil poprvé v sobotu odpoledne. 
Vánoční trhy na obou náměstích v centru hlavního města letos nabízejí více než 120 stánků a na 
Staroměstském námětí je pro každý den připraven hudební program. 
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První rozsvícení vánočního smrku na Staroměstském náměstí doprovodily motivy z Mé vlasti Bedřicha 
Smetany. Pro očekávaný velký zájem se pořadatelé rozhodli slavnostní rozsvícení zopakovat ještě jednou 
o hodinu později, kdy zazní skladba z Krkonošských pohádek skladatele Vadima Petrova. Vánoční smrk 
letos do Prahy doputoval ze Středočeského kraje, vyrostl v Roztokách u Křivoklátu a organizátoři ho 
vybrali z více než dvacítky navržených stromů. 

Přímo pod stromem jsou umístěny dva betlémy, z toho jeden živý. Třetí betlém je v parku za 
Staroměstskou radnicí. Na náměstí stojí letos 99 stánků. Každý den od 16:00 doprovodí vánoční trhy 
hudební program. Celkem se na pódiu vystřídá 600 až 700 účinkujících. 

Strom na spodní části Václavského náměstí se poprvé rozsvítí v 17:00 a od té doby se bude opakovat 
každou celou hodinu až do večera. Na Václavském náměstí je 29 stánků, nabízejí vánoční zboží a také 
české rukodělné výrobky. 

Náklady na vánoční trhy na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí a náměstí Republiky se každý 
rok pohybují kolem 15 miliónů korun. Letos cenu o osm miliónů zvýšilo mimo jiné pořízení nového 
vyhlídkového mostu. 

Zdroj: Novinky.cz 
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Máslovický betlém je připravený. Jak jinak - je z másla 

Tradiční betlémské postavičky i spousty dalších figurek jsou připravené, aby vyzdobily muzeum másla v 
obci Máslovice nedaleko Prahy. Nejsou ovšem ze dřeva či keramiky, ale jak napovídá název obce a muzea 
– jsou z másla. 

 

Během soboty v místní hospodě mohli zdejší lidé 
i další dobrovolníci, kteří se sem sjeli z různých 
koutů, přispět k výrobě. Kdo dorazil, dostal 
kostku másla, špachtli nebo nůž, a mohl začít 
tvořit. „Přijela jsem z Prahy. Už mám ovečku a 
teď ještě ovčáckého psa,“ ukazovala na své dílko 
jedna z přítomných žen. 

„Je to dost složité, tvarovat jen špachtličkou, když 
se toho nemůžete moc dotýkat rukama, aby se 
máslo nerozehřívalo,“ pousmála se žena z Prahy.  

Další dorazila třeba z Milovic, pomoci přijela i skupina skautů, a ani místní se nenechali zahanbit. 
Celkem dorazilo kolem padesáti lidí, kteří se na tvorbě máslového betléma podíleli. 

„Teď dáme figurky do mrazáku a příští pátek je nainstalujeme v muzeu. K vidění bude od soboty 2. 
prosince,“ zvala do muzea másla starostka Máslovic Vladimíra Sýkorová, která za celým nápadem stojí. 

Tradice máslového betléma se tady drží už od roku 2000. Kdo si chce užít podívanou, měl by dorazit v 
průběhu prosince nebo v první polovině ledna. Pak už začíná máslo žluknout a výstava, ačkoli se v muzeu 
kvůli specifickým exponátům podléhajícím zkáze netopí, by mohla být doprovázena nepříjemným 
zápachem. 

  
Zdroj: Novinky.cz 
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Obří adventní věnec vyrobili nadšenci v Hlučíně na Opavsku 

Zhruba šest hodin trvalo v sobotu nadšencům z Hlučína vyrobit na Mírovém náměstí obří adventní 
věnec. Příprava se však rozjela už tři týdny předtím. 

 

„Nejdéle trvá sehnat a připravit to chvojí. 
Každá větev se musí upravit. Vozím to ze 
zahrad z okolních obcí. Třeba z 
Hošťálkovic, Děhylova,“ ukazoval Právu 
Josef Hlubek, který vše před pěti lety 
vymyslel. 

„Pak se tomu věnuji tři týdny a každý den 
po tuto dobu ty větve třídím a upravuji. A 
vidíte, stejně i tady na místě se to musí 
ještě dále upravit. Pak to spleteme do 
obřího adventního věnce a ozdobíme. 
Samozřejmě nechybí ani svíčky. První se 
rozsvítí v první adventní neděli,“ 
vysvětloval Hlubek. 

S výrobou a výzdobou pomáhají malí i velcí dobrovolníci z jeho party. „Jsme tu od devíti rána a vypadá 
to, že dřív než ve tři odpoledne to hotovo nebude. Naštěstí dnes není tak velká zima, ale tak něco na 
zahřátí s sebou máme,“ usmívali se nadšenci a přinášeli slaměná zvířata, z nichž uprostřed adventního 
věnce vznikne betlém s jesličkami s Ježíškem. 

Zdroj: Novinky.cz 

 

Kdy bude advent 2017? 

Oblíbený advent tady budeme mít již za chvíli, určitě se na něj opět těšíte. Toto období, které trvá 4 
týdny, patří mezi nejpopulárnější chvilky v roce, protože se během něj pěkně chystáme na Vánoce. 
Během adventu se totiž musí stihnout napéct cukroví, nakoupit dárky a různé drobnosti, uklidit, také 
třeba navštívit trhy a vánoční koncerty. Příležitostí je velmi mnoho, ale času velmi málo. 

Letošní advent začíná až 3.12.2017. Na jednu stranu je to celkem pozdě, na druhou stranu do Vánoc je to 
přesně 21 dní, což pro mnoho lidí může být dostatek času na pečení, nakupování, na trhy i úklid. V 
případě, že byste nestíhali, tak se přece nic neděje, protože Vánoce a advent je tady každý rok. 

Nejen advent 2017, ale i každý předchozí a budoucí, je spojen s několika oblíbenými tradicemi, jako je 
výroba nebo nákup adventního věnce, kalendář pro děti nebo výzdoba domova a města. 

Dále se na děti chystá Mikuláš s čertem, pak nakupování dárků, návštěva vánočních trhů nebo i pečení 
cukroví. Záleží jen na vás a na vašich představách a časových možnostech. 

Kdy nás čekají adventní neděle? 

Adventní neděle jsou charakterizovány tradičním zapálením jedné svíčky na adventním věnci. 
Samozřejmostí je i prodloužená otevírací doba v obchodech, ať každý stihne nakoupit dárky, dekoraci a 
další zajímavé zboží. 
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Letos budou adventní neděle v těchto datech: 

železná neděle 3.12.2017 - 1. neděle v prosinci 

bronzová neděle 10.12.2017 - 2. neděle v 
prosinci 

stříbrná neděle 17.12.2017 - 3. neděle v 
prosinci 

zlatá neděle 24.12.2017 - 4. neděle v prosinci 

 

 Ještě před začátkem adventu se často začínají péct perníčky a po začátku adventu (přesněji po Mikuláši) 
se pokračuje s pečením dalšího cukroví. 

Dále je nutné nakoupit dárky, můžete je koupit v internetových obchodech, trzích nebo v klasických 
obchodech. Každý vybere snad ty nejlepší dárky pro rodinu a známé. Advent 2017 je to nejlepší období, 
abyste udělali všechny tyto příjemné (pro někoho možná moc ne) povinnosti a navíc všechno ve městech 
a vesnicích bude krásně nazdobeno a rozsvíceno. 

Zdroj: vanoce-silvestr.cz 

 

Perníkový adventní věnec 

Perníkový adventní věnec je velmi pěkný symbol Vánoc. Advent začíná 4 týdny před Štědrým dnem, tak 
si ho včas upečte, ať vám může ozdobit domov. 

 

INGREDIENCE: 

1 kg hladké mouky,100 g krystalového cukru 

250 g moučkového cukru,15 g sody 

2 vajíčka,50 g másla,6 lžic medu 

lžíce perníkového koření,citronová kůra 

200 ml vody,vejce na potření 

poleva: bílek, cukr, citron 

čajové svíčky 

POSTUP: 

Krystalový cukr necháme v hrnci zkaramelizovat. Zalijeme jej 200 ml vody. 

K tomu dále přidáme mouku, cukr, sodu, vajíčka, máslo, med, koření a kůru. Všechny suroviny 
vypracujeme v tuhé těsto, které necháme v lednici několik hodin odpočinout. 

Těsto rozválíme na silnější vrstvu. Z těsta poté vytvarujeme kruh ve tvaru věnce, dále z něj vykrojíme 
hvězdy, ryby a další různé tvary, které se budou hodit na věnec. 

Vše pomašlujeme rozšlehaným vejcem a pečeme při střední teplotě dozlatova. 
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Mezitím si připravíme bílkovou polevu. Utřeme bílek, který smícháme s dostatkem prosátého 
moučkového cukru a pár kapkami šťávy z citronu. 

Až bude perník studený, pěkně ho ozdobíme. Na kruh umístíme hvězdičky, na které dáme čajové svíčky, 
ryby, srdíčka, stromečky. Záleží jen na naší fantazii. 

Perníkový adventní věnec můžeme připravit i z těsta, které obvykle používáme na perníčky. 
Zdroj: vanoce-silvestr.cz 

 

Vánoční pohádka 

Babička 

(Božena Němcová) 

Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v mysli vně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na Štědrý den a Boží hod, 
jíst a pít dostal do sytosti, a kdyby nikdo nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou 
radost měla ale tenkráte, když znenadání přišel před Štědrým dnem syn Kašpar a bratrův syn z Olešnice. 
Celého půl dne radostí plakala a přes chvíli od pečení vánoček odběhovala do sednice, kde příchozí mezi 
dětmi seděli, aby se na syna podívala, aby se bratrovce zeptala, co dělá ten nebo ta v Olešnici, a dětem 
opakovala nejednou: "Jak tuhle vidíte strejčka, tak byl v tváři také váš dědeček, jenže vzrůst po něm 
nemá." Děti prohlížely strejčky se všech stran, a velice se jim líbili, zvláště to, že mile na každou jejich 
otázku odpovídali.  

Každý rok chtěly se děti postit, aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, vůle byla dobrá, ale 
tělo slabé. Na Štědrý den štědře podělen byl kdekdo, drůbež a dobytek dostaly vánočky, a po večeři vzala 
babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu 
pod strom, aby voda čista a zdráva zůstala a země úrodná byla, všecky pak drobty sesbírajíc hodila 
"ohni", aby "neškodil".  

Za chlívem třásla Bětka bezem, volajíc: "Třesu, třesu bez, pověz ty mi, pes, kde můj milý dnes;" a v 
světnici slívaly děvčata olovo a vosk a děti pouštěly svíčičky v ořechových skořepinách na vodu. Jan tajně 
postrkoval mísu, v níž voda byla, aby se hnula, a skořápky, představujíce loďky života, od kraje ku středu 
se houpaly. Pak volal radostně: "Dívejte se, já se daleko, daleko dostanu do světa!"  

"Ach milý hochu, až se dostaneš do proudu života, mezi víry a úskaliny, až budou vlny loďkou tvého 
života smejkat, pak budeš vzpomínat toužebně na tichý přístav, z něhož jsi vyplul," řekla si tiše matka, 
rozkrajujíc jablko chlapcovo "na štěstí" ve příční polovice.  

"Přinese nám Jezulátko něco?" ptaly se děti babičky potajmo, když se začalo uklízet se stolu.  

"To já nemohu vědět, uslyšíte, jestli zazvoní," řekla babička. Děti menší postavily se k oknu míníce, že 
Jezulátko musí jít okolo oken a že je uslyší.  

"Což nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?" pravila babička. "Jezulátko sedí v nebi na světlém trůnu a 
posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je přinášejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než zvonku 
hraní."  

Děti se dívaly do oken, nábožně babičku poslouchajíce. Vtom kmitla okolo oken světlá zář a zvenku 
zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce, Adelka pak šeptala tiše: "Babičko, to světlo bylo Jezulátko, viďte?" 
Babička přisvědčila, vtom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babiččině světnici 
Jezulátko jim nadělilo. To byl shon, to bylo radosti, když viděly osvětlený, okrášlený strom a pod ním 
krásných darů! Babička sice neznala ten způsob, mezi lidem se to nedělalo, ale líbil se jí; dlouho před 
Vánocemi vždy už sama pamatovala na strom a dceři okrašlovat ho pomohla.  
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"V Nise a Kladsku panuje vesměs ten způsob; víš-li pak se pamatovat, Kašpare, byl jsi tenkráte, když jsme 
tam byli, už hodný hoch?" pravila babička synovi, nechajíc děti těšit se s dary a usednouc vedle něho ke 
kamnům.  

 

"Jak bych se nepamatoval, hezký to zvyk a dobře, Terezko, děláš, žes ho zavedla; budou to někdy dětem 
krásné vzpomínky, až se octnou v trudech života. Na ten den si člověk dokonce v cizině nejraději 
vzpomíná, já to zkusil po kolik let, co jsem ve světě byl. Dost dobře jsem se mnohdy měl u mistra, ale 
vždy jsem si myslil: Kýž bych seděl raději u matky a měl kaši s medem, buchtičky s makovou odvárkou a 
hrách se zelím, všecka ta dobrá jídla bych vám za to dal."  

"Naše jídla," usmála se babička a přikývla hlavou; "ale ještě jsi zapomněl sušenou míchaninu (ovoce)."  

"To víte, o to jsem nehrubě dbal; v Dobrušce říkají tomu muzika. Na něco jiného jsem ale vzpomínával, 
co jsme všickni rádi poslouchávali."  

"Však já vím, co myslíš: pastýřskou koledu, to je zde také, počkej, uslyšíš to zanedlouho," pravila babička, 
a sotva to dořekla, ozvala se zvenčí u okna pastýřská trouba. Nejdřív odtroubil melodii pastýřské písně 
kolední, pak začal zpívat: "Vzhůru vstaňte, pastýřkové, hlasná novina, Spasitel se nám narodil v Betlémě 
v chlívě."  

"Máš pravdu, Kašpare, kdybych neslyšela tu píseň, ani by mi Boží hod nepřicházel tak veselý," pravila 
babička, poslouchajíc s potěšením. Pak ale šla ven a naložila pastýřovi do mošny výsluhu. 

                                                                                                                          z knihy” Vánoce v české kultuře” 

 

Vánoční koláčky a recepty jak na ně  

Symbol českých Vánoc? Zadělejte na perníčky. 
 
Perníčky jsou jedním z nejoblíbenějších druhů českého cukroví napříč generacemi. Tmavé medové těsto 
provoní váš domov nejen po upečení a navíc dlouho vydrží. Výrobě domácích se ale mnoho lidí vyhýbá 
kvůli náročnosti. Přitom s tím správným receptem máte to pravé cukroví raz dva. 
Perníček neboli perník, to byla odedávna sestava tří hlavních ingrediencí: mouky, medu a pepře. K 
posledně jmenovanému se váže i jeho původní název peprník. Vzhledem k tomu, že byla směs 
perníkového koření historicky vysoce nedostatkovou a ceněnou záležitostí, tradici výroby perníku si 
osvojila bohatá hanzovní města coby symbol svého úspěchu a kontaktu se zeměmi orientu. Protože 
perník a perníčky vyvážela do vnitrozemí, původní recept a postup dbaly na trvanlivost a kvalitu. 
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Těsto na perníčky má být tužší. 
Současné recepty se obohatily oproti těm 
historickým vejci a máslem, které zaručí většinou 
měkkost hned po upečení. Co není radno 
podcenit, je správné odležení těsta před 
samotným pečením, nebojte se mu dát v chladu 
celý týden a s klidem i více. Klíčové je již zmíněné 
perníkové koření, které si snadno můžete vyrobit 
doma semletím nového koření, anýzu, badyánu, 
skořice, pepře a hřebíčku, poměry záleží na 
individuální chuti. 

 
500 g hladké mouky 
 
150 g medu 
 
100 g moučkového cukru 
 
90 g másla,3 vejce 
 
3 lžíce směsi perníkového koření 
 
1 lžička jedlé sody,1 lžíce kakaa 

 
Nejdříve si necháme v rendlíku rozehřát máslo s medem, směs necháme lehce zchladnout.    V míse 
smícháme prosátou mouku s ostatními sypkými surovinami – kakaem, sodou, perníkovým kořením a 
moučkovým cukrem. Přidáme vejce a promícháme, na závěr dolijeme med s máslem a vypracujeme těsto. 
Necháme v potravinové fólii odpočívat v chladu aspoň týden. 
Po odležení rozválíme těsto na pomoučené pracovní ploše, aby bylo 3 - 4 mm silné a vykrajujeme 
formičkami perníčky. Ukládáme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme zhruba 10 minut v 
troubě předehřáté na 180 °C. Po vytažení ještě horké pomašlujeme rozšlehaným bílkem, aby se leskly. 

 

Bílková poleva 
1 vychlazený bílek 
160 g moučkového cukru 
½ lžičky škrobu 
šťáva z poloviny citronu 
Do zvláštní mísy prosejeme cukr, a to minimálně 
dvakrát. V míse s vysokým okrajem mixérem s 
balonovými metlami šleháme bílek, přidáváme 
prosátý cukr se škrobem, ke směsi přidáváme po 
lžičkách tolik citronové šťávy, abychom měli tu 
správnou konzistenci – ani ne tuhou, ani ne 
tekutou. 
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Husarské koláčky plněné pikantní marmeládou 
 

 

Suroviny:  
300 g hladké mouky,100 g ořechů 
200 g másla,1 vanilkový cukr,2 žloutky 
 
 

Postup:  
V míse smícháme všechny sypké suroviny včetně ořechů. Přidáme nakrájené máslo. Vypracujeme hladké 
těsto, které zabalíme do potravinové fólie a necháme ho v chladničce odpočinout do druhého dne. Těsto 
rozkrájíme na čtvrtiny, z každé vyválíme váleček o průměru cca 2 cm a odkrajujeme asi 0,5cm kousky. Z 
nich tvarujeme kuličky, které pokládáme na plech vyložený papírem na pečení. Poté do nich vytlačíme 
koncem vařečky důlky. Pečeme v předehřáté troubě při 180° asi 7 minut. Koláčky necháme vychladnout. 
Smícháme 150 g rybízové marmelády a 75 g moučkového cukru a plníme do důlků. 
 
Křehké mušličky plněné drcenými ořechy 

 

Suroviny:  
280 g hladké mouky, 250 g másla, 1 
vejce 
Náplň:  
100 g mletých vlašských ořechů, 100 g 
moučkového cukru, špetka citronové 
kůry, lžíce rumu 

Postup:  
Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, zabalíme do potravinové fólie a necháme ho v chladničce 
do druhého dne odpočinout. Z těsta vyválíme na pomoučeném válu plát asi 2 mm silný. Vykrajujeme z 
něj kolečka, do středu dáme malý kopeček připravené náplně, kolečko i s náplní v půlce přehneme a 
okraje těsta k sobě po obvodu přitiskneme. Rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v 
troubě předem vyhřáté na 170° asi 10 minut. Po vyjmutí z trouby necháme chvíli vychladnout a následně 
obalujeme ve vanilkovém či moučkovém cukru. 
 
Rafaelo 
 

https://media.novinky.cz/429/404293-original1-351ig.jpg
https://media.novinky.cz/431/404315-original1-vbyaf.jpg
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Ingredience: 
250 g cukr moučka 
 1 dl vody  
1 balíček vanilkoveho cukru  
120 g mletý kokosu ,250 g másla  
250 gsušeného mléka 
 1 balíček loupanych mandli 

Postup přípravy receptu 
Cukr vanilkový i moučkový dáme do misky, společně s máslem a vodou. Necháme rozpustit ve vodní 
lázni. Směs necháme vychladnout na pokojovou teplotu a přidáme postupně sušené mléko a strouhaný 
kokos. Vzniklou hmotu dáme do chladničky alespoň na 2 - 3 hodiny ztuhnout. 
Z tuhé směsi tvoříme kuličky a do každé zabalíme oloupanou mandli. Kuličky rafaelo obalujeme v 
kokosové moučce a pak necháme v chladu zatuhnout. 
Před podáváním naaranžujeme rafaelo do papírových košíčků. 
 
Čokoládový koláč 

 

Ingredience 
• 1 hrnek krystalového cukru 
• 1 hrnek mouky (polohrubá) 
• 1 hrnek mletých lískových 
oříšků (dají se použít i vlašské) 
• 1 hrnek zakysané smetany 
• 1/2 hrnku kakaa 
• 1/2 hrnku oleje 
• 4 vejce 
• 1 balení vanilkového cukru 
• 1 balení prášku do pečiva 

Poleva: 
• Rozpuštěná čokoláda 
• Jedlé ozdoby 
1) Smícháme si dohromady všechny ingredience v jedné velké míse. Mělo by nám vzniknout jednotné 
těsto. 
2) Těsto vložíme do hlubokého pekáče, který ještě předtím vyložíme pečícím papírem. 
3) Pečeme při 170 stupních po dobu přibližně 40-45 minut. Záleží na typu vaší trouby. 
4) Na závěr náš koláč ještě polijeme čokoládou a posypeme moučkovým cukrem nebo jedlými ozdobami  

Zdroj:recepty.cz , www.ireceptar.cz                   
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přeje váše redakční rada 


