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Vážení a milí krajané. 
 
přinášíme Vám dubnové vydání Krajanských listů, kde se dočtete novinky z velvyslanectví a zajímavosti 
z české ekonomiky. V rubrice české osobnosti se zaměřujeme na krasobruslaře Odřeje Nepalu 
a v hudebním okénku nahlédneme do osudu Ljuby Hermanové. V zajímavostech doporučujeme zejména 
článek o ZOO ve Dvoře Králové. Následují tradiční rubriky retro koutek, zdraví, čeština a zábava. 
 
Přejeme Vám poklidný africký podzim! 
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 
012 4312398) 

 

Konzulární dny v Kapském Městě – červen 2018 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 7. – 8. červena 2018 (v měsíci květnu se 
konzulární dny nekonají). 

Úřední hodiny jsou mezi 8.00 – 15.00 na adrese Visegrádského domu (bývalého Generálního konzulátu 
ČR), Fleetwood Avenue 2, Claremont. Pro vyřízení Vašich žádostí je nutné si předem sjednat 
schůzku prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii (e-mailem consulate_pretoria@mzv.cz nebo na 
telefonním čísle 012 4312380). Ve Visegrádském domě nelze podat žádost o vízum. 

 

Knihovní den na velvyslanectví 

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude otevřena v pátek dne 11. května 2018 od 10 – 12 hod. 
Přijďte si s námi povídat u kávy a vypůjčit zajímavou knihu. 

Rubriku připravila: JUDr. Anna Syková, Ph.D. 

 
 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Hledá se –  
 
V Jižní Africe máme tetu a sestřenici. Teta byla v Česku kolem revoluce, sestřenice nikdy .Teta se jmenuje 
Hana Sentenski, sestřenice Šárka. Československo opustily před rokem 1968. Sháníme na ně kontakt. 
Pokud je znáte, nebo o nich něco víte, kontaktujte prosím - Roman Peteráč ,syn sestry Evy Peteračove, 
rozené Sitlerove. Děkujeme za pomoc. 
Kontakt: Roman Peteráč, e-mail: peterac@merp.cz 
 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. 
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Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com  
 
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní 
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.  
________________________________________________________________________ 
 
Villa Klara B&B  
nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburgu v Northcliffu. Guesthouse je 
vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, 
nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first 
________________________________________________________________________ 
 

 

Soukromá psychologická praxe  
 Mgr. Dita Bosman  
HPCSA Reg. No. PS 0111449 / Pr. No. 0860000379093 
V malebné Camps Bay, v Kapském Městě nabízím psychologicko poradenské 
a terapeutické služby pro dospělé jedince a páry v obtížných životních 
situacích, s různými duševními, psychosomatickými a vztahovými problémy. 
Dále také nabízím terapii hrou pro 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 

    
________________________________________________________________________ 
 
Advokátní kancelář UpLegal  
nabízí poradenství a právní služby všem, kteří je zrovna potřebují. Poskytujeme poradenství dle českého 
práva v českém, anglickém a německém jazyce, dlouhodobě také spolupracujeme se zahraničními 
kancelářemi. Kienty zastupujeme zejména v oblastech občanského, obchodního a trestního práva. V 
případě potřeby se prosím obraťte na advokáta Mgr. Vojtěcha Bienka, který své znalosti nabýval rovněž 
na University of Pretoria. 
 Mgr. Vojtěch Bienek 

Advokát  
Francouzská 299/98 
101 00 Praha 10 - Vršovice 
E-mail: bienek@uplegal.cz 
Tel.: (+420) 734 692 472 

 
________________________________________________________________________ 
 

VÝBĚR  ZE ZPRÁV 
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Lidé mívají o své penzi iluze. Probuzení bývá tvrdé 

Většina Čechů, kterým se blíží důchodový věk, ani přibližně neví, jakou penzi bude po jeho dosažení 
pobírat. Jejich očekávání jsou velmi často iluzorní a probuzení do reality bývá tvrdé, potvrzují průzkumy. 
Lidé totiž očekávají podle průzkumu NN Penzijní společnosti důchod kolem 20 tisíc korun, většinou ale 
dostanou jen 12 tisíc. 

 

„Vystřízlivění bývá někdy tvrdé,“ řekl 
Právu finanční poradce František 
Macháček. Proto se vyplatí zjistit si u 
sociální správy nebo na důchodové 
kalkulačce před odchodem do penze, jak se 
věci mají, následně si sečíst nutné výdaje a 
obě položky porovnat. 
„Zpravidla to znamená jediné. Začít na 
penzi včas šetřit, nejlépe hned od první 
výplaty,“ doporučuje Macháček, i když 
připouští, že řada lidí nemá z čeho. 
 
 

 
Každý třetí Čech středního věku nemá ani jasnou představu, jak se na stáří finančně zajistit. Více než 
pětina z nich (22 procent) se na penzi dokonce nepřipravuje vůbec. 
 
Péče je drahá 
Podle průzkumu NN Penzijní společnosti dvě třetiny zástupců mladé i předdůchodové generace tvrdí, že 
při spoření na penzi nejvíce spoléhají na penzijní produkty s podporou státu. Dnes je průměrná úložka 
jen něco málo přes 600 korun měsíčně a průměrný věk účastníka penzijního spoření 47,5 roku. 
„Průměrný Čech si tak při očekávaném odchodu do důchodu v 65 letech naspoří v penzijním fondu 
necelých 230 tisíc korun,“ sdělila Právu Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN Penzijní 
společnosti. 
Průzkum zároveň ukázal, že mladí i staří Češi počítají s tím, že si důchod budou moci užívat v průměru 
do 80 let. „Málokdo si včas spočítá, že pokud chce jít do důchodu v 65 letech a mít měsíčně nad rámec 
státního důchodu ještě dalších osm tisíc korun, pak bude na penzi potřebovat úspory ve výši téměř 1,5 
miliónu korun,“ řekla Štěrbová. 
 
Jak na penzi snů 
Devadesátiletá Zdena žije v zařízení poskytujícím celodenní péči, pobyt stojí měsíčně 28 tisíc. 
„Musí se na to složit moje děti. Je to nutnost. Potřebuji už celodenní pomoc a asistenci, přenos z lůžka na 
kolečkové křeslo, což by ani fyzicky již nezvládaly, je jim hodně přes šedesát,“ řekla Právu Zdena. 
Dodala, že její děti musí současně dál chodit do zaměstnání, protože vedle ní mají na starosti ještě své 
vlastní rodiny a děti, a také musí mít úspory na dobu, až oni budou starší a možná nemohoucí. Na to, že 
jim budou platit pobyt jejich děti, nemohou spoléhat, jelikož budou ještě dlouho splácet své hypotéky na 
vlastní bydlení. 
 
Češi stále dostatečně nemyslí na finanční přípravy na stáří a v rámci spoření na penzi nevyužívají ani 
všechny příspěvky, které jim nabízí stát nebo zaměstnavatel. Tím se výrazně liší od Západoevropanů, 
kteří berou přípravu na stáří v aktivním věku za běžnou součást života. 
„Například příjem průměrného nizozemského důchodce tvoří starobní důchod ani ne z jedné třetiny,“ 
uvedla Štěrbová. 
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„Naprostou většinu si lidé naspoří sami s přispěním zaměstnavatele. Kdo nechce být v důchodu 
překvapený, měl by si dopředu udělat představu, jak dlouho očekává, že v důchodu bude, a kolik peněz 
bude chtít mít měsíčně, aby si penzi užil,“ dodala. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

Čechům rychle rostou platy, průměrná mzda se blíží 32 tisícům 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 vzrostla meziročně o osm procent na 31 
646 korun. Medián mezd činil 27 320 – přesně polovina zaměstnanců bere více a přesně polovina méně 
než medián. V pátek to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). 

 

Reálně, tedy pokud se 
započtou vlivy jako inflace, 
průměrná mzda stoupla o 
5,3 procenta. Medián vzrostl 
meziročně o 8,9 procenta. 
 
Celkový objem vyplacených 
mezd stoupl o desetinu. 
Počet zaměstnanců vzrostl o 
necelá dvě procenta. Oproti 
třetímu čtvrtletí vzrostly 
mzdy o 2,1 procenta. 
 
 

 
V celém roce 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 korun. Oproti roku 2016 to je o 1929 korun (7 
procent) více. Spotřebitelské ceny se za tu dobu zvýšily o 2,5 procenta, takže reálně se mzda zvýšila o 4,4 
procenta. 
 
Nejrychlejší růst mezd od roku 2008  
Podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové jde o vůbec nejvyšší číslo v historii české ekonomiky. 
„Navíc se průměrná mzda vůbec poprvé dostala přes hranici 30 tisíc korun. Růstu mezd pomohl nejen 
utažený trh práce, ale i zvyšování platů ve veřejné sféře,” řekla ekonomka Novinkám. 
Ekonom ING Bank Jakub Seidler připomněl, že téměř sedmiprocentní růst mezd za celý rok 2017 je 
nejrychlejší od roku 2008, kdy dosáhl 7,9 procenta. 
„Pokud zohledníme i růst inflace, pak reálné mzdy vzrostly v minulém roce nejrychleji od roku 2003. V 
letošním roce by zároveň měla dynamika mezd ještě dále zrychlit,” doplnil Seidler s tím, že růst v 
letošním roce by mohl dosáhnout až 8 procent. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

Česko je 21. nejšťastnější zemí světa, poprvé se hodnotila i spokojenost migrantů 

Nejšťastnější zemí na světě je Finsko. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. V 
hodnocení 156 zemí na základě takzvaného indexu štěstí Finové odsunuli na druhé místo Norsko, které 
zvítězilo loni. Česko si znovu polepšilo, když se z loňského 23. místa posunulo na 21. příčku. Slovensko, 
které bylo minulý rok 40., je na 39. místě. 
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Zpráva letos poprvé brala v úvahu také 
to, jak se v jednotlivých zemích daří 
imigrantům. Spokojenost přistěhovalců 
se posuzovala ve 117 hodnocených 
zemích. Další hlediska, podle nichž se 
ve zprávě agentury OSN pro řešení v 
oblasti udržitelného rozvoje (SDSN) 
posuzuje míra štěstí, jsou kupříkladu 
průměrná délka života, sociální 
podpora, HDP, míra korupce, 
bezpečnost či svoboda rozhodování. 

 
Od zveřejnění první zprávy v roce 2012 vévodí žebříčku „šťastných zemí“ severské státy. Letos se za 
prvním Finskem a druhým Norskem umístily Dánsko, Island, Švýcarsko, Nizozemsko, Kanada, Nový 
Zéland, Švédsko a Austrálie. 
 
Žebříček nejšťastnějších zemí světa 
 
1. Finsko 
2. Norsko 
3. Dánsko 
4. Island 
5. Švýcarsko 
6. Nizozemsko 
7. Kanada 
8. Nový Zéland 
9. Švédsko 
10. Austrálie 

20. Spojené arabské emiráty 
21. Česká republika 
22. Malta 
 

154. Jižní Súdán 
155. Středoafrická republika 
156. Burundi 
 

 
Soulad ve štěstí migrantů a „domorodců“  
Ekonom John Helliwell, emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie, který se podílel na vypracování 
zprávy, upozornil na to, že prvních deset zemí mělo nejvyšší skóre nejen v celkovém štěstí občanů, ale i ve 
spokojenosti imigrantů. 
„Nejzajímavějším zjištěním je nápadný soulad ve štěstí imigrantů a těch, kteří se v dané zemi narodili,“ 
řekl Helliwell. „Migranti, kteří se přistěhují do šťastnějších zemí, z toho těží, zatímco migranti, kteří se 
přestěhují do méně šťastných zemí, ztrácejí,“ dodal Helliwell. Podle něj je pocit štěstí ve společnosti 
zřejmě nakažlivý. 
 
Ve Finsku, které má 5,5 miliónu obyvatel, žije 300 000 cizinců a obyvatel s cizími kořeny. Nejvíce 
imigrantů je ve Finsku z jiných evropských zemí, jsou zde ale také komunity Afghánců, Číňanů, Iráčanů 
či Somálců. 
 
Česko a Slovensko jsou ve zprávě zmíněny společně s dalšími východoevropskými zeměmi jako jedny z 
těch, které jsou nejméně ochotny přijímat imigranty. 
 
Na severu spokojenost i přes vysoké daně  
Spojené státy spadly z loňského 14. místa na 18. pozici. Zpráva uvádí pro tento pokles několik důvodů: 
„USA zažívají krizi veřejného zdraví, která zahrnuje epidemii obezity, závislost na opiátech a depresivní 
poruchy.“ Dokument poukazuje také na to, že společensko-politický systém ve Spojených státech vytváří 
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ve srovnání s jinými podobně bohatými zeměmi větší nerovnosti v příjmech, což je jeden z hlavních 
faktorů, jež přispívají k nespokojenosti občanů. Kromě toho prý v USA klesá „důvěra, velkorysost a 
sociální podpora“. 
 
Výkonný předseda Institutu pro výzkum štěstí Meik Wiking uvedl, že pětice severských zemí, která se 
spolehlivě na žebříčku umísťuje na předních příčkách, dokáže poskytnout svým obyvatelům jak 
dostatečnou míru osobní svobody, tak sociální zabezpečení, což jsou výhody překonávající i skutečnost, 
že občané těchto zemí musejí platit „jedny z nejvyšších daní na světě“. „Stručně řečeno, severské země 
umějí dobře přeměnit bohatství v blahobyt,“ podotýká Wiking. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI  

Ondrej Nepela 

 
 
Fenomenální krasobruslař, držitel zlaté olympijské medaile ze Sappora v roce 1972, rodák z Bratislavy, 
který stál na bruslích od svých sedmi let. Když jeho kamarádi spali, on už byl na ledě. Jeho kariéra byla 
nezapomenutelná. Zemřel předčasně ve svých osmatřiceti letech, kdy podlehl AIDS. 
 
Byl to zřejmě nejslavnější Čechoslovák v dějinách zimních olympijských her. V roce 2000 vyhrál anketu 
Slovenského olympijského výboru a Klubu sportovních novinářů, stal se tak sportovcem století. Tehdy 
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cenu převzala jeho dlouholetá trenérka Hilda Múdra. Dojalo ji to k slzám. Prý si vítězství zasloužil. Nebyl 
vítězem jediné zlaté olympijské medaile, byl na vrcholu velmi dlouho. 
 
Ondrej Nepela pocházel z Bratislavy, měl starší sestru, která byla mentálně postižená. Už od dětství tvrdě 
dřel, ráno brzo vstával a šel na trénink, pak do školy a pak znova na led. Vracel se za tmy, ale nelitoval. 
Přesto vystudoval i gymnázium a dostal se na právnickou fakultu. Pamětníci o něm říkají, že všechno, 
čeho v životě dosáhl, si musel vydřít. Nedá se totiž říct, že by byl "talent od Boha". Jeho vítězství byla jen 
a jen výsledkem každodenní dřiny. 
Jeho trenérka Hilda se pro něj stala druhou mámou, taky jí říkal „teto“. Na zimních olympijských hrách v 
roce 1964, kterých se zúčastnil, mu bylo pouhých třináct let! Po volných jízdách skončil na 22. místě! 
Tehdy poprvé se o něm začalo mluvit jako o talentu. V roce 1965 se stal Ondrej mistrem Československa, 
do roku 1968 získal tři bronzové medaile na MS Evropy a pořád si držel první místo v Československu. 
 
Na olympijských hrách v roce 1968 byl pátý v povinných jízdách, o rok později vybojoval první evropské 
zlato a jeho fenomenální jízda tím začala. Vrchol přišel na ZOH v Sapporu, když vyhrál zlato. S aktivní 
kariérou se rozloučil o rok později na mistrovství republiky v Bratislavě. Pak si už splnil svůj sen a začal 
jezdit v americké lední revue Holiday on Ice, kde vydržel třináct let. 
Jeho osobní život byl ale plný tajemství. Byl totiž homosexuál, o čemž nevěděla ani jeho trenérka. Osud 
Ondreje byl velmi podobný osudu Freddie Mercuryho. Oba patřili do stejné generace, oba dosáhli 
vrcholu ve svém oboru a po obou toužily ženy na celém světě. Oba si taky užívali života naplno. 
Mimochodem – jeden z jeho soupeřů Toller Cranston přiznal, že spolu měli v roce 1973 na mistrovství 
světa krátký románek.  
 
Jen málokdo ví, že Nepela se i přes svou sexuální orientaci oženil s venezuelskou kolegyní z Holiday on 
Ice. O tom se píše v životopisné knize Evy Bacigalové věnované Nepelovi. 
 
Vzhledem k tomu, že žil Nepela na Západě, jeho osobní život zůstal tajemstvím. Právě kniha Evy 
Bacigalové poodhaluje roušku tajemství. Ondrej Nepela zřejmě nebyl žádný svatoušek, měl své manýry a 
nebyl vždy poslušný. 
 
Tragicky doplatil na svůj bouřlivý život, když žil ve svobodném světě. Zemřel v únoru 1989 v německém 
Mannheimu. Jeho otec se o jeho orientaci nedozvěděl, zemřel pár týdnů před synem. V jeho posledních 
chvílích života s ním byly pouze matka a trenérka Hilda. Ta si až do poslední chvíle myslela, že Ondrej 
zemřel na rakovinu lymfatických uzlin. 
 

Zdroj: Blesk.cz               
                                                                                                        Rubriku připravila: Mirka Schullerová   

 
HRADY A ZÁMKY 

Litice nad Orlicí 
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Hrad se nachází na výrazném 
vrchu obtékaném řekou Orlicí, osm 
kilometrů západně od Žamberka. 
Založili jej na konci 13. století 
Drslavici, první připomínka se váže 
k roku 1304. V roce 1371 bylo 
panství s hradem majetkem pánů z 
Kunštátu, z něhož pocházel také 
český král Jiří z Poděbrad, který 
nechal mezi roky 1450 - 1468 
významně rozšířit opevnění hradu. 
V následujících obdobích se již 
význam Litic snižuje. 
Nedaleký Potštejn považoval Vilém 
z Pernštejna za bezpečnější a po 
polovině 16. století již dávali další 
majitelé Litic, páni z Bubna, 
přednost svým zámkům v 
Doudlebech a Žamberku 

 
V roce 1657 se hrad uvádí již jako polorozbořený a v tomto stavu zůstal do konce 19. století, kdy započal 
Oskar Parish s prvními opravami hradu, které s různě dlouhými přestávkami trvají dodnes. V hradním 
paláci si mohou návštěvníci Litic prohlédnout rovněž archeologické nálezy z 15. až 17. století. 
 

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

 
HUDEBNÍ  OKÉNKO  

Hudební výročí - duben 2018 

 
1.4. 1813 Karl Maria von Weber se stal ředitelem opery pražského Stavovského divadla, působil zde do 
konce září 1816 – 205 let 
5. 4. 1948 nar. Karel Mašita, hudebník a aktivista Jazzové sekce - Artfóra (zemř. 3. 12. 2007) – 70 let 
11. 4. 1923 nar. Harry Macourek (vlastním jménem Karel Macourek), skladatel, dirigent a sbormistr 
(zemř. 13. 1. 1992)  - 95 let 
11. 4. 1988 zemř. Bohumil Kulínský, sbormistr (nar. 25. 8. 1910)  - 30 let 
20. 4. 2008 zemř. Jiří Kalach, hudební skladatel (nar. 9. 3. 1934)  - 10 let 
21. 4. 1783 slavnostně otevřeno Nostické národní divadlo v Praze (dnešní Stavovské); základní kámen 
položen 7. 6. 1781  - 235 let 
23. 4. 1913 nar. Ljuba Hermanová, herečka a zpěvačka (zemř. 21. 5. 1996)  - 105 let 
26. 4. 1868 zemř. Karel Strakatý, pěvec-basista, první interpret písně Kde domov můj (nar. 2. 7. 1804) 
– 150 let 
28. 4. 2008 zemř. Miloslav Ducháč, hudební skladatel, dramaturg a režisér (nar. 27. 1. 1924) – 10 let 
 

Zdroj: www.praguecitytourism.cz 

Ljuba Hermanová 

(23. dubna 1913 v Neratovicích – 21. května 1996 v Praze)  
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byla česká herečka, muzikálová a operetní zpěvačka a šansoniérka. 
Narodila se jako druhé dítě 
(prvním byl syn Jan) Anně a 
Janu Hugovi Herrmannovým; 
pokřtěna byla Luběnka. Otec byl 
středoškolsky vzdělaný (vysokou 
školu nedokončil) a byl 
úředníkem na státní dráze ve 
Všetatech. Matka byla 
absolventkou rodinné školy v 
Jablonci a byla ochotnickou 
herečkou. V roce 1924 se rodina 
přestěhovala do Prahy a Ljuba 
Hermanová studovala na 
klasickém gymnáziu v Hálkově 
ulici na Vinohradech (pozdější 
Londýnská ul.), ze kterého 
přestoupila na reálné gymnazium  

 

Minerva ve Vojtěšské ulici. 
Studovala francouzštinu, byla 
zapsána také do hodin klavíru a s 
divadlem začala v dětských 
představeních v Hudebním 
divadle v Nuslích. 
Studia na pražské konzervatoři 
nedokončila, už jako 
sedmnáctiletá začala vystupovat 
ve smíchovské Aréně, odtud 
přešla do Švandova divadla. 
Začínala jakožto operetní subreta 
v Národním divadle v Bratislavě, 
později zpívala v Praze ve Varieté 
v Karlíně (tehdy nazvaném 
Moderní opereta), dále v Theater 
an der Wien ve Vídni a v divadle 
ve Stýblově pasáži v Praze.  

 
Pohostinsky vystupovala v Brně i v zahraničí, např. v Paříži. Ve třicátých letech 20. století již byla velice 
známá i populární. 
V roce 1934 se stala hlavní ženskou pěveckou hvězdou Osvobozeného divadla, kde si jako jediná žena 
zahrála a zazpívala v předscéně s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. Již před tím se ale v roce 1932 
objevila ve filmu V+W Peníze nebo život, kde zpívala společně s Hanou Vítovou evergreen Život je jen 
náhoda. Byla ale dost přelétavá a v žádném angažmá nikdy nevydržela dlouho, proto až do začátku druhé 
světové války vystupovala s hereckou společností Nového divadla Oldřicha Nového. 
 

  
 
Vzhledem k tomu, že byla poloviční židovka (ze strany otce), nesměla z rasových důvodů po dobu šesti let 
v období Protektorátu vůbec veřejně vystupovat. 
„Pamatuju si, jak mi volal do Vídně režisér Lamač, jestli bych nechtěla hrát ve filmu, který právě točí v 
Berlíně. Zeptala jsem se: A nevadí, že jsem poloviční Židovka? Ještě jsem to ani snad nedopověděla a na 
druhém konci slyším: cvak. Zavěsil,“ zavzpomínala v jednom rozhovoru. 



 

Krajanské listy 

duben 2018 11/24 
 

 
Po válce v roce 1947 začala hrát v Karlínském hudebním divadle, kde tehdy působil i Oldřich Nový, Jan 
Werich a Vlasta Burian. V roce 1958 ovšem opět z divadla odešla a začala jezdit po celé republice s 
estrádním hudebním programem společně s tehdy velmi populárním zpěvákem Rudolfem Cortésem. 
Šťastnou náhodou se ovšem dostala i do Reduty a do poetické kavárny Viola, posléze i do Divadla Na 
zábradlí, kde si zahrála několik zajímavých divadelních rolí. Zde jí také Václav Havel (tehdejší dramaturg 
tohoto divadla) společně s Milošem Macourkem napsali její první recitál s názvem Nejlepší rocky paní 
Hermanové. V té době se začíná programově věnovat šansonu, zde spolupracovala s vynikajícími textaři, 
jako byl Pavel Kopta, Ivan Vyskočil či Jiří Suchý. Další veleúspěšný recitál v Divadle na zábradlí pro 
Ljubu Hermanovou napsal Jaroslav Dietl s názvem Kdo jste, Ljubo Hermanová?. V té době také začíná 
vystupovat i v kabaretu Večerní Brno. V 60. letech vystupovala v divadle Rokoko, např. v revue Šaška a 
Vostřela Devět klobouků na Prahu. (Blues z refýže). 
 
Po tomto brněnském hostování následovalo 
zahraniční angažmá ve Spolkové republice 
Německo ve Stuttgartském kabaretu 
Renitenztheater. Další zahraniční nabídku na 
angažmá v pařížské Olympii již odmítla a zůstala 
zpívat doma. V závěru svého života vystupovala se 
šansoniérem Igorem Šebem. V celém kontextu 
české populární hudby je právě Ljuba Hermanová 
považována za ženu zakladatelku moderního 
českého šansonu, která předznamenala pozdější 
tvorbu dalších vynikajících českých šansoniérek 
jako byla Eva Olmerová, Judita Čeřovská či Hana 
Hegerová. 
Jan Špáta o ní natočil dokument do cyklu GENUS 
(1995). Byla jmenována Zasloužilou umělkyní 
(1966). Čtyřikrát se vdala: jako Hrabáková, 
Lorencová, Dvořáčková a Janoušková. Napsala své 
memoáry „... a co jsem ještě neřekla“ (1993). 
Ondřej Suchý o ní vydal knížku „Ljuba 
Hermanová“ (2003). 
  

 

Do konce života čilá a vitální Ljuba Hermanová zemřela 21. května 1996 v Praze v 83 letech. Je 
pochována ve společném hrobě (s herci Fabianovou, Dítětem a dalšími). 
 
“Ljuba Hermanová, jak se tak na ni dívám a ji pozoruju, má takové kvality jako víno; ona je z velice dobré 
úrody, z velice dobré sklizně. A věkem v té lahvici – která je stále půvabná a která má stále docela pěkný 
tvar – ono to víno nabylo na kvalitě. Já mám takový dojem, že Ljuba Hermanová s přibývajícími léty 
nabyla ke svému talentu i potřebné zkušenosti a že se z ní stalo něco, čemu se říká po celém světě – a 
znamená to velkou chválu – čemu se říká profík. Profesionál.” 
Jan Werich 
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„Byla kouzelná, energická, nesmírně 
vtipná. V mládí zdaleka nebyla tak hezká, 
jako s přibývajícím věkem. Měla v sobě 
vrozené klaunství – klaunský smutek i 
klaunský smích – pro které ji spíš než 
filmoví milovníci milovali z kolegů ti, kteří 
nás z filmového plátna sami rozesmávali a 
dodnes rozesmávají. Počínaje Vlastou 
Burianem a pány Voskovcem a Werichem 
až po Hugo Haase či Oldřicha Nového.“ 
Ondřej Suchý 
 

Zdroj:.google,wikipedia.org, extrastory.cz,csfd.cz 

 
 
 
 
 

Zemřel Juraj Herz 

V neděli 8.4. zemřel filmový režisér Juraj Herz. Bylo mu 83 let.  
Natočil filmy Spalovač mrtvol či Petrolejové lampy. Je držitelem Českého lva za celoživotní dílo. O jeho 
úmrtí informoval na sociální síti slovenský herec Andrej Hryc. 
 

 

Dílo Juraje Herze se řadí k 
československé nové vlně, mezi jeho 
nejznámější filmy patří filmová 
adaptace románu Ladislava Fukse 
Spalovač mrtvol. 
 
Ke známým Herzovým dílům patří také 
televizní film Sladké hry minulého léta, 
drama Petrolejové lampy, pohádka 
Panna a netvor nebo první český horor 
Upír z Feratu. Herz byl autorem více 
než 25 celovečerních filmů, z nichž 
mnohé získaly ocenění na prestižních 
filmových festivalech. 

 
V loňském rozhovoru pro deník Právo během bruselského filmového festivalu uvedl, že si není jistý, zda 
se k natáčení filmů ještě někdy dostane. „Bohužel zemřel můj producent a thriller, který jsem měl 
komplet připravený, se netočil. Tak jsem místo toho udělal dvě divadelní inscenace. Nevím, jestli se k 
natáčení ještě dostanu,” 
 
Herec i režisér  
Juraj Herz se narodil ve slovenském Kežmarku 4. září 1934. K umění se dostal přes studium fotografie na 
Umělecko-průmyslové škole v Bratislavě. Později k tomu přidal i režii a loutkoherectví na DAMU v Praze. 
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Na počátku šedesátých let působil jako herec a režisér v pražském divadle Semafor a také jako asistent 
režie a později i jako režisér v Praze na Barrandově. 
V roce 1987 emigroval do Spolkové republiky Německo, po roce 1989 se vrátil do Československa. Po 
rozdělení federace žil převážně v Česku. 
 
Herz byl autorem více než 25 
celovečerních filmů, z nichž mnohé 
získaly ocenění na prestižních filmových 
festivalech. Před osmi lety dostal na 
filmovém festivalu v Karlových Varech 
Křišťálový glóbus za mimořádný 
umělecký přínos světové kinematografii. 
O rok dříve obdržel za své celoživotní 
dílo také ocenění Český lev. 
 
Vždy říkal, že hrůzu má rád a pohrává si 
s ní ve svých filmech. Jeho filmy 
zneklidňují, fascinují a děsí. 
  

Juraj Herz převzal v roce 2010 od prezidenta karlovarského festivalu Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková a Mária Ramsová 

 
ZAJÍMAVOSTI 

Slováci jsou na svůj stát stále pyšnější 

Od rozdělení Československa uplynulo čtvrtstoletí. I když Slováci vzpomínají na bývalou federaci často 
nostalgicky, rozdělení i vývoj v samostatné republice hodnotí obyvatelé Slovenské republiky stále 
kladněji. Vyplývá to z rozhovorů s lidmi, které oslovil deník Právo, a výzkumu veřejného mínění, který si 
nechal vypracovat slovenský Denník N. 
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Pozitivně hodnotí vznik samostatné republiky převážně mladí Slováci. Sociologové říkají, že je to zcela 
přirozené, když se mladší lidé více identifikují se státem, v němž se narodili, respektive vyrůstali. 
 
„Je mi čtyřiadvacet a na Slovensko jsem hrdá. Domnívám se, že na tak malou zemi jsme toho dokázali 
dost,“ řekla Právu studentka Eva Petrincová z Banské Bystrice. 
„Jsem z východního Slovenska, do Bratislavy jsem přijel za prací. Za pětadvacet let samostatnosti jsme 
toho mohli dokázat víc, ale asi jsme neměli v čele státu ty správné lidi,“ domnívá se Ondrej Tokár 
původem z Vranova nad Topľou. 
 
Mladí Slováci jsou na svou zem hrdí 
Tomu, že Slováci vnímají vznik vlastního státu stále pozitivněji, nasvědčují i výsledky průzkumu 
veřejného mínění, které si nechal vypracovat Denník N. „Na Slovensku je mnoho lidí, kteří říkají, že 
rozdělení byl správný krok, ale stále to nepřesahuje polovinu populace,“ cituje list socioložku Zoru 
Bútorovou.  
 
Slováci, kteří byli v roce 1992 dospělí, nadále nepovažují rozdělení Československa za správný krok. U 
mladší generace je to naopak. Ze Slováků mladších 24 let, kteří už společný stát nezažili, označila rozpad 
ČSFR za nesprávný pouze čtvrtina. 
Na otázku, co se slaví prvního ledna, odpovídá mladá generace Slováků většinou, že vznik samostatného 
státu, ale starší generace toto datum stále vnímá spíš jako termín rozdělení federace. 
 
Čeština se vytrácí 
„Toto datum pro mě stále znamená především rozdělení republiky. Mezi pozitiva vývoje za poslední 
čtvrtstoletí řadím především fakt, že jsme se jako samostatná republika ekonomicky postavili na nohy. 
Ekonomicky jsme dokázali, že na to máme a jsme schopni to utáhnout,“ zdůraznil důchodce Štefan 
Buzinkai z Bratislavy. 
Pozitivně hodnotí fakt, že v čele české vlády stanul poprvé Slovák původem z Bratislavy Andrej Babiš. „Je 
to zkušený politik, ale hlavně zkušený podnikatel,“ dodal. 
Rovněž jeho manželka Táňa mluví v souvislosti s datem prvního ledna o rozdělení Československa. „Je 
škoda, že se na Slovensku postupně ztrácí čeština, a to nejen u dětí, ale i u starší generace. Začínáme mít 
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problém s češtinou, což jsem si při rozdělení republiky nikdy nepřipouštěla. Jsem však moc ráda, že 
vztahy mezi normálními lidmi na obou stranách hranice jsou stále dobré,“ říká 
 
„Museli jsme se rozdělit, abychom se jinou formou opět spojili v Evropské unii. A to je naše budoucnost,“ 
dodává optimisticky. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

Pro konopí na předpis měsíčně chodí 26 lidí. Nelegální je levnější 

Léčebné konopí se v Česku předepisuje už pátým rokem.  
Látky, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou, HIV, Touretteovým syndromem či chronickou 
bolestí, se vydalo téměř pět kilogramů. Měsíčně si pro konopí do lékáren přijde v průměru 26 pacientů. 
Většina lidí si konopí pořizuje nelegálně kvůli nižším cenám. 
 
Zákon povolil předepisování konopí od roku 2013, v lékárnách se však začalo nabízet hlavně od roku 
2015.  „První konopí bylo vydáno v listopadu 2014 na základě elektronického receptu první lékařky, která 
byla oprávněna konopí k léčebným účelům předepisovat - revmatoložka Eva Dokoupilová z Uherského 
Hradiště. Šlo o konopí, které bylo importováno z Holandska od firmy Bedrogan. Cena jednoho gramu se 
pohybovala těsně pod 300 korunami,“ popsal iDNES.cz Ivan Dokoupil, majitel lékárny v Uherském 
Hradišti, která začala nabízet léčebné konopí jako první. 
Celkem se od té doby vydalo 4 954 gramů léčebného konopí. Český výrobce Elkoplast dodal do lékáren 
dokonce více než 11 kilogramů. Češi pak v letech 2015 až 2018 v průměru spotřebovali 183,5 gramů 
konopí za měsíc. 
 
Zájem o konopí byl na počátku roku 2015 okrajový a příliš se nezvýšil ani poté, co se na přechodnou dobu 
začalo nabízet konopí českého původu za 100 korun za jeden gram. 
 
„Problém je stále jeho vysoká cena. Přes všechny výhody čistého výrobku a garantované kvality 
nedosáhnou na léčivé konopí především pacienti, kteří jsou odkázaní na invalidní důchody. Dalším 
problémem také bude skutečnost, že řada odborných lékařských společností dosud nemá jasný názor na 
léčbu konopím. Jsou zde i obavy lékařů samotných,“ doplnil Ivan Dokoupil. 
 
Konopí předepisuje 27 lékařů 
 
V současnosti může předepisovat marihuanu 
27 lékařů, většinou onkologové, neurologové, 
ortopedi, geriatři nebo psychiatři a odborníci 
na paliativní péči. Léčebné konopí z dovozu 
mohou podle Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv (SÚKL) vydávat všechny lékárny proti 
speciálně evidovanému elektronickému 
receptu. Konopí vypěstované v Česku může 
vydávat pouze 34 lékáren, které mají se 
státním ústavem uzavřenou smlouvu. 
 

 
 
V současnosti může předepisovat marihuanu 27 lékařů, většinou onkologové, neurologové, ortopedi, 
geriatři nebo psychiatři a odborníci na paliativní péči. Léčebné konopí z dovozu mohou podle Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydávat všechny lékárny proti speciálně evidovanému elektronickému 
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receptu. Konopí vypěstované v Česku může vydávat pouze 34 lékáren, které mají se státním ústavem 
uzavřenou smlouvu. 
 
Pacienti si léčebné konopí platí sami, od ledna si mohou pořídit pouze kanadské konopí od firmy Tilray 
za 250 korun za gram. Společnost chce v budoucnu začít pěstovat i v Evropě, což by cenu mělo snížit. Od 
poloviny roku by podle SÚKL mělo být dostupné i levnější české konopí od firmy Elkoplast. 
 
Lékárnám dodával Elkoplast české konopí už v minulosti a lidé gram kupovali za 100 korun. SÚKL měl 
však s firmou spory kvůli certifikátům potvrzujících jakost, a proto převzal jen část objednaného konopí. 
Na počátku loňského roku bylo české konopí k dostání naposledy. Poté nebylo konopí žádné, v květnu se 
zhruba na měsíc objevila dodávka z Nizozemska, u které stál gram 300 korun. Letošní očekávaná cena 
bude kolem 165 korun. 
 
Podle výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2016 si vzalo konopí pro utlumení bolesti nebo 
zmírnění zdravotních příznaků zhruba 880 tisíc Čechů a Češek nad 15 let, tedy zhruba desetina populace. 
Užívali konopí z černého trhu, zejména kvůli mnohem nižší ceně, která se pohybuje od 50 do 150 korun v 
závislosti na kvalitě. 
Sami pacienti si často stěžují, že na potlačení bolestí povolená měsíční dávka (180 gramů) nestačí a v 
lékárnách je konopí drahé. Loni v říjnu poslali ministru zdravotnictví otevřený dopis, v němž žádali, aby 
si ho mohli pěstovat sami. Podle dřívějších odhadů pacientského spolku Kopac by konopí mohlo být 
prospěšné pro několik tisíc pacientů. 
 
„Konopí k léčebným účelům nepřineslo do medicíny žádné revoluční změny, nepřineslo a ani nepřináší 
lékárnám a ordinacím žádné zisky. Jde o možnou formu léčby některých nemocí, nejde však o primární, 
ale spíše o doplňkovou léčbu. Cílem lékárny a ordinací bylo především umožnit léčbu pomocí konopí a 
zpřístupnit ji pacientům,“ shrnul Dokoupil. 
 
Konopí pomáhá při léčbě chronických bolestí lidem, u nichž normální léky nezabírají, používá se i u 
pacientů s rakovinou, AIDS či roztroušenou sklerózou. Léčebné konopí, neboli marihuana, obsahuje až 
30 procent psychoaktivní látky THC. Její požívání mimo léčebné účely je v Česku nelegální. Téma 
legalizace marihuany před podzimními parlamentními volbami zvedli Piráti. Legalizace a zdanění by 
podle nich přinesla státu  3,2 miliardy korun. Na černém trhu se podle nich objeví asi 60 tun marihuany 
ročně. 
 

Zdroj: Idnes.cz 

Afrika ve východních Čechách.  

Aktuální dění v ZOO Dvůr Králové a projekty do budoucna 
 
ZOO Dvůr Králové nad Labem je druhá největší zoologická zahrada v Česku. Nachází se v jihozápadní 
části města Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov. 
 
Zoo se přednostně orientuje na africká zvířata, a to již od konce 60. let 20. století. Vedle klasické pěší 
pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty buď 
upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí zoo je také galerie 
obrazů Zdeňka Buriana, slavného ilustrátora pravěku. 
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Krátce po skončení II. světové války a znárodnění arizované Neumannovy vily, která se stala sídlem 
nového královédvorského městského muzea, dal královédvorský rodák a pozdější krátkodobý ředitel Zoo 
Praha Otakar Štěpánek podnět pro založení zvířecích expozic. Na ploše 4,6 ha původní květinové zahrady 
pak přičiněním řady dobrovolníků pod vedením pozdějšího správce Josefa Fabiána vzniklo několik klecí 
a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Slavnostní otevření 
tohoto zookoutku pro veřejnost se konalo 9. května 1946. 
 
V roce 1950 byl původní palmový skleník u vily přestavěn na první pavilon exotické zvěře, kde nalezly 
útočiště opice, cibetky, exotičtí ptáci a největší lákadlo zookoutku: lví kocour Rémus, vysloužilé cirkusové 
zvíře. Téhož roku se začaly stavět i nové výběhy pro kopytníky, v roce 1951 byli dovezeni první velbloudi a 
20. listopadu 1951 bylo schváleno přejmenování zookoutku na Východočeskou zoologickou zahradu. 
 
Počty živočišných druhů i jedinců poměrně rychle rostly, v roce 1953 už zoo měla plochu 6,5 ha. Poté, co 
v březnu 1953 správce Fabián ze zoo odešel, však další vývoj poněkud ustrnul, protože hned v roce 1953 
přišla zoo o pozemek pod vilou, kde do té doby byly obory a bazénky, a kde byl po následující čtyři roky 
zdlouhavě budován amfiteátr. 
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Nový rozvoj se datuje od roku 1956, kdy se stal ředitelem František Císařovský. Zoo v té době získala 
první tygry bengálské, kteří se stali skutečným maskotem zoo a dostali se tak na vůbec první logo v roce 
1957. Přelom 50. a 60. let znamená výraznou modernizaci zoo, která se rozšířila na 28 ha. 
 
V roce 1959 se stala Zoo druhou největší v tehdejším Československu jak plochou (přes 20 ha), tak i 
obsazeností (360 zvířat) a návštěvností (130 000 lidí). 
I v dalších letech prožívala zoo rozkvět stavební i chovatelský. 
 
V červenci 1965 se ředitelem zoo stal Josef Vágner a postupně se mu podařilo prosadit specializaci zoo na 
africkou faunu, už v roce 1966 tak začal být sloní pavilon adaptován i pro potřeby hrochů a v zoo vznikla 
nová karanténní stanice. Roku 1967 se Vágner vydal na první studijní cestu do Afriky a roku 1968 
vypracoval Projektový úkol na africké safari a rozšíření zoologické zahrady. Tento nový koncept zahrady 
znamenal, že zoo se mj. díky záboru údolí potoka Netřeby rozšíří až na 70 ha a že v letech 1969-72 dojde k 
výstavbě pavilonů, výběhů, zimovišť a komunikací. 
 

 

 

 
 
Josef Vágner uspořádal osm expedic do Afriky, jejichž cílem byl dovoz africké fauny a díky nimž v zoo 
přibylo na 2000 nových zvířat, především kopytníků. Už roku 1972 tak disponovala zoo například 
největším stádem žiraf na světě. V roce 1980 vznikl také Výzkumný a diagnostický ústav vybavený 
počítačovým systémem. V roce 1983 ještě v Neumannově vile vznikla unikátní galerie o vývoji života na 
Zemi: galerie obrazů Zdeňka Buriana, oficiálně otevřená 17. 6. 1983. 
 



 

Krajanské listy 

duben 2018 19/24 
 

Dalším mezníkem v historii zoo je srpen 1984, kdy se ředitelem ZOO stal Jiří Svoboda. Během jeho 
poměrně krátkého působení došlo k významné modernizaci zoo spojené se snahou imitovat přirozené 
prostředí zvířat ve výbězích - včetně odstraňování mříží a pletiv u různých expozic a jejich nahrazování 
sklem, příkopy a živými ploty. V této době došlo také k výstavbě objektů, které umožnily v pozdější době 
otevření safari. 
 
Novým impulsem se v srpnu 1996 stal nástup rázné Dany Holečkové. Ta krátce po jmenování obnovila 
výstavbu ptačího pavilonu, zahájila demolice nevyužívaných zchátralých pavilonů ve prospěch rozšíření 
dosavadních, rozšíření safari o další výběh, zorganizovala dovoz desítek nových živočišných druhů, 
prosadila vznik nové restaurace U lemura, hotelu Safari, rekonstrukce Neumannovy vily, rozšíření 
parkoviště pro návštěvníky, přestavba terária na pavilon Vodních světů atd. 
 
V roce 2011 se realizoval dávný sen Josefa Vágnera: otevření safari pro motorizované návštěvníky. 
 

  
 
V této práci pokračuje od konce roku 2012 nový ředitel Přemysl Rabas. Nechce rušit někdy kritizované 
safari vlastními auty, rád by však zastavil propad návštěvnosti a rád by navrátil zoo do asociací EAZA a 
WAZA. Zapojení do činnosti EAZA se podařilo v roce 2014 a v témže roce došlo i ke zvýšení počtu 
návštěvníků. 
 
V roce 2015 došlo k otevření lvího safari s rozlohou přes 1,5 ha, prvního ve střední Evropě. 
 
V roce 2016 byl u příležitosti oslav 70. výročí od založení zoo otevřen nový vjezd do safari, které nyní nese 
název Africké Safari Josefa Vágnera.  
Tato část zoo byla dne 19. 9. 2016 prohlášena kulturní památkou. 

 
Zdroj: hradec.rozhlas.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
 
 
 
 
 

RETRO KOUTEK 

RETRO: Pamatujete? S tímhle miláčkem létaly na dovolenou generace Čechů 
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Před 60 lety se Československé aerolinie staly jednou z prvních "tryskových" společností na světě. 15. září 
1956 byl do pravidelného provozu zařazen sovětský dopravní proudový letoun Tu-104, s kterým létaly 
tisíce Čechů. 
 
Slavný Tupolev-104 tehdy provozovala už jen sovětská letecká společnosti Aeroflot. Letoun vznikl 
úpravou prvního sovětského strategického proudového bombardéru Tu-16 a byl vyráběn v několika 
verzích. Svůj poslední let absolvoval tento letoun v listopadu 1986. Vyrobeno bylo celkem kolem 200 
kusů tohoto letounu.  
 
Populární “túčko” nebylo prvním proudovým dopravním letadlem na světě. Tím se stal de Havilland DH-
106 Comet. Do běžného provozu byl sice nasazen již v roce 1952, po několika vážných haváriích ale byl v 
roce 1954 stažen ze služby a ve své době tak byl Tu-104 jediným osobním proudovým letounem v 
pravidelném provozu na světě. Dnes letoun můžete obdivovat v leteckém muzeu v Praze-Kbelích. 
 

Zdroj: .frekvence1.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
 
 
 
 

 
ZDRAVÍ 

Pivo jako lék i prevence? Podle vědců pomáhá víc, než si myslíme 
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Nenechte se odradit od pití piva. Vědci zjistili, jaké blahodárné účinky má na lidský organismus. Snižuje 
kupříkladu riziko rakoviny i mrtvice. Přečtěte si, co všechno pivo léčí. 
Podle nejnovější studie je pivo dokonce zdravější než červené víno, uvedl portál topky.sk. Samozřejmě ale 
záleží na vypitém množství, protože nic se nemá přehánět. Pokud chcete z léčivých účinků piva vytěžit 
maximum, ideální jsou jedna až dvě sklenice denně, jinak dosáhnete spíše opačného efektu. A co všechno 
Čechy milovaný zlatý mok umí? 
 

   

 

 
1. Snižuje riziko rakoviny 
Pivo obsahuje velké množství antioxidantů, přičemž kupříkladu jedna portugalská studie zjistila, že 
pokud se v pivě marinuje maso, ztratí tak až 70 procent karcinogenních látek. V pivu obsažené 
flavonoidy, zejména hopein, také likvidují volné radikály, které jsou významným faktorem vzniku 
nádorů. 
2. Brání infarktu 
Podle nejnovějšího výzkumu italské Fondazion di Riecerca Cura, který přezkoumal 16 různých 
mezinárodních studií, měli lidé pijící půllitr piva denně o 31 procent nižší riziko srdečního onemocnění. 
Pivo mimo jiné zvyšuje hladinu "hodného" cholesterolu HDL a obsahuje flavonoidy a vitamíny skupiny 
B, které chrání před aterosklerózou a působí preventivně proti infarktu. 
3. Zdravější ledviny 
Chmel obsažený v pivě napomáhá k tomu, aby se v ledvinách neusazoval vápník a až o 40 procent tak 
snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů. Samozřejmě také napomáhá dostatečné hydrataci organismu 
a celkově podporuje správné fungování ledvin. 
4. Silnější kosti 
Pivo obsahuje velké množství křemíku a studie zjistila, že starší lidé, kteří pijí dvě sklenice piva denně (ne 
však víc), mají hustší kosti a méně trpí zlomeninami. Nejvíc křemíku je ve světlém pivu a brání 
osteoporóze. 
5. Podporuje zdraví mozku a je prevencí proti mrtvici 
Podle výzkumů lidé konzumující pivo ve stáří až o pětinu méně často trpí duševními chorobami. Pivo 
také brání vzniku krevních sraženin a působí tak preventivně proti vzniku cévní mozkové příhody. Riziko 
mrtvice mírné pití piva snižuje až o 20 procent. 
6. Snižuje riziko cukrovky 
Harvardská studie z roku 2011 zkoumala 38 tisíc lidí středního věku a zjistila, že ti, kteří pili dvě sklenice 
piva denně, měli o 25 procent nižší riziko vzniku cukrovky 2. typu. Díky chromu a vláknině pivo omezuje 
takzvanou inzulínovou rezistenci, která nemoc způsobuje. 
 
7. Snižuje krevní tlak 
U mírných pivařů výzkumy zjistily, že mají podstatně snížené riziko rozvoje vysokého krevního tlaku, 
který je příčinou řady chorob včetně srdečního infarktu. 
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8. Zlepšuje fungování trávicího traktu 
Pivo blahodárně působí na činnost zažívacího traktu, zejména díky obsaženému oxidu uhličitému a 
hořkým látkám chmele, které napomáhají k prokrvení sliznic, stimulují tvorbu slin, žluči a trávicích šťáv. 
Působí preventivně proti vzniku žlučových kamenů. 
 
9. Zlepšuje pleť 
Vitamíny, zejména skupiny B, a také kyseliny obsažené v pivu podporují metabolismus a regeneraci kůže. 
Pivo tak napomáhá vzniku kožního pigmentu a zkvalitňuje pleť. 
 
10. Prodlužuje život 
Americká metaanalýza 50 studií o pití piva zjistila, že mírní konzumenti zlatého moku žijí déle. 
 

Zdroj: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČEŠTINA 
 
Doplňte správná písmena ze závorek a I,Í nebo Y,Ý: 
 
Ur-chleně m- pros-m př-ne(s/z) r-bářské náč-n-. Pru(d/t), návnad-, háčk-, skládac- ž-dl- a nezapomeň 
na svač-nu. Ne(ch/h)ceš je(d/t) se mnou? Nejdř-(f/v) pojedeme tramvaj- na nádraž-, potom vlakem až 
do (m/M)n-chova (h(H)rad-ště. Tam je v ř-čkách spousta r-(p/b). Je tam tot-(š/ž) č-stá voda. 
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
Zdroj: Prázdninová škola, 2. třída 

 

ZÁBAVA 

Recepty 

Kapustové karbanátky s vločkami a sýrem 

 

1 kapusta 
2 cibule, sůl 
olej 
100 g ovesných vloček 
2 vejce 
4 stroužky česneku 
Pepř 
100 g strouhaného 
sýru 
muškátový květ 
1 mrkev 

K podávání 
 
brambory 
mražený hrášek 
sůl 
máslo 
mléko 

 

 
Postup 
Krok 1: Kapustu rozeberte na listy a v osolené vodě ji povařte asi 10 minut doměkka. Pořádně vyždímejte 
a pečlivě nasekejte. 
Krok 2: Mezitím na troše oleje dozlatova opečte najemno pokrájenou cibuli. Během restování osolte a na 
poslední dvě minuty přidejte jemně nastrouhanou mrkev. Vločky smíchejte s vajíčky, prolisovaným 
česnekem, čerstvě mletým pepřem, strouhaným sýrem, muškátovým květem, orestovanou cibulí a 
pokrájenou kapustou. 
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Krok 3: Těsto nechte alespoň 30 minut odležet (nejlépe drží tvar, když vydržíte do druhého dne) a 
tvarujte z něj placičky, které z obou stran osmažte dozlatova, nebo je olejem pouze potřete a pečte asi půl 
hodiny v troubě při 180 °C 
 
 
Jednoduchá kokosová roláda s pudinkovým krémem 
 

 

Těsto: 
 
200 g másla 
100 g cukru 
1 sáček vanilkového 
cukru 
1 vejce 
2 dcl jogurtu 
špetka soli 
500 g hladké mouky 
50 g kokosu 
prášek do pečiva 

Náplň: 
 
6 dcl mléka 
5 lžiček cukru 
2 vanilkové pudinky 
100 g kokosu 

 

 
Změklé máslo si smícháme s cukrem a vanilkovým cukrem. 
Přidáme vejce a promícháme. 
Pak přidáme jogurt, kokos, mouku, špetku soli a prášek do pečiva. 
Vypracujeme těsto a necháme odstát 30 minut. 
 
Náplň: 
V mléce a cukru si uvaříme klasický pudink. 
Po zhoustnutí pudinku přidáme kokos a promícháme. 
Odstraníme z plotny. 
Těsto si rozdělíme na tři části. Každou část těsta si vyválíme. 
Na každou část těsta naneseme připravenou náplň a vše srolujeme. 
Rolády si dáme na plech vyložený pečícím papírem a dáme péct do trouby na 170 stupňů na 30 minut. 
Hotové rolády necháme vychladnout a posypeme moučkovým cukrem. 
 

Zdroj: Recepty.cz 

Humor 

Dva policajti dělají ochranku při natáčení filmu  
Jeden z nich se ptá:  
"Proč ty záběry musí tolikrát opakovat?"  
Ten druhý mu odpoví: "Víš, kolik je na světě kin?!"  
 
Ptají se dětí ve škole:  
"Jak se jmenuješ?"  
"Péťa."  
"A čím chceš být?"  
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"Nevím."  
"A ty se jak jmenuješ?"  
"Nevím."  
"A čím chceš být?"  
"Policajtem."  
 
Policajt zastaví dva podezřelé chlapy a žádá si od nich občanské průkazy.  
"I-den-ti-fi-kač-ní kar-ta," čte s vynaložením všech sil.  
I-den-ti-fi-kač-ní kar-ta," čte druhou kartu.  
Podívá se na chlapy a ptá se: "Vy jste bratři?" 
 

Zdroj: internet 
 Rubriku připravila: Mirka Schullerová 

SPRÁVNÁ  ŘEŚENÍ 
 
Urychleně mi prosím přines rybářské náčiní. Prut, návnady, háčky, skládací židli a nezapomeň na 
svačinu. Nechceš jet se mnou? Nejdřív pojedeme tramvají na nádraží, potom vlakem až do Mnichova 
Hradiště. Tam je v říčkách spousta ryb. Je tam totiž čistá voda. 


