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Vážení a milí krajané, 

Staré anglické r čení říká 
„zm ěna je stejn ě prosp ěšná 
jako dovolená“. Dovolenou si 
nebereme, ale rozhodli jsme se 
našim Krajanským informacím 
trošku upravit kabát. Kolega a 
kamarád Tomáš T ůma se do 
tohoto úkolu pustil s vervou a 
výsledek vidíte. Posu ďte sami, 
nám se tato zm ěna líbí moc, 
takže Tome - díky. 
 

Také jsme trošku probrali rubriku 
Inzeráty/ Oznámení a to co se 
nám zdálo již starší a neaktuální 
jsme z nich vynechali. Pokud však 
budete tato oznámení chtít 
obnovit, případně podat nová, 
dejte nám, prosím, do redakce 
vědět.  
V aktualitách se dnes dozvíte 
novinky o Škodovce, to že 
legendární český žokej Josef 
Váňa ve svých 58 letech vyhrál 
letos již po sedmé Velkou 
pardubickou a jaký rozpočet 
chystají čeští poslanci na rok 
2011.  
Za českými městy se tentokrát 
podíváme do Zlína. A bavíme-li se 

o Zlínu, nemůžeme zapomenout 
na pana Tomáše Baťu, kterému 
se budeme věnovat 
v osobnostech. 
V pátek 29. října proběhla jako 
každoročně na rezidenci ČR 
oslava státního svátku, na kterou 
byli pozváni všichni krajané. Pro 
ty, kteří se akce nemohli zúčastnit 
osobně přikládáme malou 
reportáž, která pak pokračuje 
v rubrice Recepty malým 
překvapením. Dobroty na slavnost 
připravovala jako obvykle naše 
dvorní šéfkuchařka paní Alenka 
Strolená a nám se podařilo získat 
od ní tyto „tajné“ recepty. 
Děkujeme. Se státním svátkem 
ČR souvisí také rubrika 
Zajímavosti, kde si přečtěte o 
státních symbolech České 
republiky. 
Za hezký a detailní příspěvek 
děkujeme panu Stanislavovi 
Menšíkovi z Austrálie. Manželé 
Menšíkovi nejsou mezi 
přispěvateli do našich 
Krajanských informací žádnými 
nováčky. Jistě si vzpomenete, že 
před pár měsíci jsme otiskli jejich 

článek o udělování cen 
významným českým ženám 
v zahraničí v Praze. Tentokrát nás 
informují o Konferenci 
zahraničních Čechů, která 
proběhla v Praze letos v září a 
které se oba zúčastnili. Článek 
není jen reportáží ze zmíněné 
konference, ale přináší také 
z pohledu autora fakty nabyté 
pojednání o historii 
československé emigrace vůbec. 
Článek otiskujeme v původním 
znění a rozsahu.  
Sportovci (ale nejen oni) se 
můžou těšit na příspěvek české 
sportovní novinářské hvězdy, Míry 
Bosáka, o přílivu afrických 
fotbalistů do české nejvyšší 
fotbalové soutěže. 
Dále vás čekají stálice na nebi 
Krajanských informací, což jsou 
České zvyky a obyčeje, Ptákoviny 
z Blumfontejna, česká přísloví, 
Zdraví, Kultura, Vtipy, povídky 
Šimka a Grossmana a čeština. 
 

Hezké po čteníčko vám p řeje  
Vaše redakce 
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Výběr zpráv ( říjen 2010) 
*Poslanci schválili základní obrysy rozpočtu se 
schodkem 135 miliard 
Poslanci schválili v prvním čtení zákon o státním 
rozpočtu na rok 2011. Česko by mělo hospodařit s 
příjmy 1,044 bilionu korun a výdaji 1,179 bilionu Kč. 
Schodek by tak měl být 135 miliard. Politici levice a 
pravice se navzájem osočovali ze zadlužování země. 
ČSSD vadí, že chce vláda úspory schvalovat ve 
zkrácené lhůtě.    
Premiér Petr Nečas v úvodní řeči doporučil přijetí 
zákona, byť i tentokrát bude muset ČR žít na dluh. 
"Pouhé úspory ale rozpočet nezachrání. Dlouhodobá 
konsolidace veřejných rozpočtů je možná pouze 
pomocí reforem," upozornil Nečas. Dodal, že se nesmí 
zlehčovat situace na finančních trzích.  
Miroslav Kalousek vyzval k individuální odpovědnosti. 
Připomněl, že vyrovnaný rozpočet by měla země mít v 
roce 2016. Plánovaný schodek pro příští rok by měl 
odpovídat 4,6 procenta hrubého domácího produktu. 
Aby mohla ČR přijmout euro, musí toto číslo stlačit pod 
tři procenta. 
Příští rok by měly o 9 miliard narůst příjmy z daní i 
příjmy z pojistného na sociální zabezpečení - celkem o 
22 miliard korun. Například na důchody ale stát vyplatí 
o téměř 45 miliard korun více, než vybere. Rozpočet na 
příští rok má poprvé v historii nižší výdaje než 
předchozí rok. Státní dluh by měl na konci příštího roku 
narůst o deset procent na 1,482 bilionu korun. To 
odpovídá 38,9 procenta ročního výkonu ekonomiky 
celé země. Vláda příští rok plánuje například snížit o 
desetinu platy zaměstnanců veřejného sektoru, chystá 
redukci rodičovských příspěvků, snížení podpory 
stavebního spoření, zavedení zápisného na školách ve 
výši až 6 tisíc korun nebo změny plateb za pobyt v 
nemocnicích a plateb za léky. 
Rozpočet 2011 a vize 
příjmy: 1,044 bilionu korun  
výdaje: 1,179 bilionu korun  
schodek: 135 miliard  
schodek k HDP: 4,6 % 
schodek k HDP bez úspor: 6,6 % (hypotetická varianta, 
pokud by vláda nešetřila)  
schodek k HDP v roce 2013: 2,9 % (podmínky pro 
euro)  
vyrovnaný rozpočet: 2016 
 
*Škodovka má nový prodejní rekord.  
Automobilka Škoda Auto si zapsala nový prodejní 
rekord. Od ledna do září prodala svým zákazníkům 568 
990 vozů, téměř o 13 procent více než před rokem. 
Tržby firmy stouply přes 16 procent a provozní zisk 
přes šedesát. Automobilce vylepšil výsledky hlavně 
prodej jejích vozů v Číně.   Na čínském trhu se totiž 
prodalo za devět měsíců 134 470 aut, což je o 65 
procent více než před rokem. Velký růst zaznamenala 
také Indie a Rusko, kde se prodeje zvedly více než o 
třetinu. 
V Česku mladoboleslavská automobilka prodala téměř 
44 tisíc vozů, tedy o 9,2 % více než ve srovnatelném 
období před rokem.Tržby společnosti díky vyšším 
prodejům stouply přes 16 procent na 160 miliard Kč a 

provozní zisk se zlepšil o 64,4 % na osm miliard korun. 
Čistý zisk se navýšil více než dvojnásobně na 6 miliard 
Kč. 
 
*Škoda Auto chystá dva nové modely a zdvojnásobení 
produkce 
Rozšířit modelovou paletu o dva nové modely se chystá 
mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Příští rok by 
měla představit svůj nejmenší vůz. Od roku 2011 by měla 
mít značka Škoda vstupní model v kategorii menší, než je 
současný model Fabia. Modelovou paletu chtějí dále  
rozšiřovat a následovat bude v dalším období rodinný vůz 
v kategorii pod modelem Octavia,  vůz o velikosti mezi 
Fabií a Octavií. 
Prověřují také  možnosti rozšíření i v kategorii SUV a 
MPV. Model Yeti, který je právě z kategorie SUV je velmi 
poptávaný a kapacita výroby nestačí krýt poptávku po 
tomto sportovním modelu. 
Vedení automobilky předpokládá zdvojnásobení až 
ztrojnásobení prodeje v Číně, Rusku, Indii a na dalších 
asijských trzích. V současné době tam končí zhruba 30 
procent celkové produkce, ale předpokládá se, že 
vzhledem k rychlému růstu tamních trhů a pomalejšímu 
růstu evropského trhu bude za 5 až 10 let více než 
polovina produkce škodovek právě v asijských výrobních 
závodech. 
S nárůstem výroby se počítá i v tuzemských závodech.  
Škoda Auto  zaměstnává přes 25 tisíc lidí. Podle šéfa 
automobilky se budou rozšiřovat hlavně řady personálu 
v oblasti technického vývoje a odbytu. 
 
*Česko opět kleslo na žebříčku korupce 
Situace s korupcí je v Česku rok od roku horší. Podle 
mezinárodní organizace Transparency International je na 
53. místě ze 178 zemí. Oproti loňsku si tak o jedno místo 
pohoršilo. Lépe jsou na tom třeba Bahrajn, Malta a 
Jordánsko. Hned za Českem jsou Kuvajt a Jihoafrická 
republika.   
Zhoršení situace letos Transparency zaznamenala také v 
Itálii, Spojených státech nebo Řecku. Označením 
nejméně zkorumpovaných zemí se mohou tradičně 
pochlubit Dánsko, Nový Zéland a Singapur. 
Česko si vysloužilo známku 4,6. Na stupnici od 0 do 10 
přitom hodnocení blížící se nule znamená vyšší míru 
korupce, naopak, čím je známka vyšší, tím je země méně 
zkorumpovaná. 
Loni se Česko v uvedeném hodnocení propadlo ze 45. na 
52. místo. Letos mu patří třiapadesátá příčka. 
Letos nejhorší hodnocení s indexem nad jedním bodem 
přisoudila Somálsku, Afghánistánu a Barmě. Jde o státy, 
které se zmítají v dlouhodobém konfliktu a jejichž politický 
systém je v rozkladu. Naopak Dánsko, Nový Zéland a 
Singapur dostaly vysokou známku 9,3. 
Korupční index 
Výsledek podle zprávy odráží politickou stabilitu, 
dlouhodobou kontrolu a regulaci střetů zájmů a fungující 
veřejné instituce. Index vnímání korupce (Corruption 
Perception Index; CPI) řadí země podle stupně vnímání 
korupce ve veřejné sféře. CPI je složený index, který 
čerpá ze 13 zdrojů údajů poskytnutých nezávislými 
institucemi. 
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*Josef Váňa po roce opět triumfoval ve Velké 
pardubické.   
Sedmapadesátiletý žokej Josef Váňa opět posunul 
hranice. Ve 120. ročníku Velké pardubické dokázal s 
devítíletým hnědákem Tiumenem obhájit loňské 
prvenství a při čtyřiadvacátém startu v tradičním 
dostihu vybojoval sedmé vítězství. Cílem Váňa proběhl 
nejtěsnějším rozdílem v historii, na druhém místě 
doběhl jen s minimální ztrátou bělouš Amant Gris 
vedeným žokejem Markem Stromským. 
Váňa se držel v první polovině dostihu takticky 
uprostřed pole, poté se začal postupně propracovávat 
dopředu. Kilometr před cílem již s Tiumenem cválal v 
čele startovního pole po boku Stromského a v cílové 
rovince pobídl svého koně k mohutnému finiši. 
Stromský se svým koněm ale dokázal zprvu jasné 
vedení Tiumena dohnat a cílem proběhl jen s minimální 
ztrátou.  
Souboj v cílové rovince po doběhu musela řešit jury 
dostihu, k níž dorazil protest trenéra Amanta Grise 
Radka Holčáka. Na stupních vítězů byl ale stejně 
dekorován Váňa . 
Jubilejní ročník slavného dostihu s dotací 4,55 miliónu 
korun (pro vítěze 1,8 miliónu) se obešel bez vážnějších 
pádů a karambolů. Přes obávaný Velký Taxisův příkop, 
který si v historii vyžádal sedmadvacet koňských obětí, 
přešlo osmnáct koní z devatenácti. Cílem dostihu 
nakonec proběhlo dvanáct koní. 
 
Váňovi vítězní koně: 
 
1987 Železník  
Při svém třetím startu běžel Váňa poprvé se svým 
životním koněm. Bylo z toho suverénní vítězství o 
dvanáct délek v novém rekordu 9:56,13, vítěz se 
poprvé v historii dostal pod deset minut. 
 

1988 Železník  
Šampioni málem zůstali na Taxisu, Váňa musel za 
příkopem přeskakovat dva padlé koně. V pomalém 
dostihu nakonec s Železníkem znovu jasně vyhráli. 
 
1989 Železník  
Slavný souboj legendárních žokejů. Váňa s Železníkem 
se do finiše v úchvatné řeži přetahoval o vítězství s Frází 
v sedle s Václavem Chaloupkou. Uspěl Železník a jako 
šestý kůň v dějinách vyhrál potřetí.  
 
1991 Železník  
Památný příběh vůle. Váňa z Železníka sletěl na 
Poplerově skoku, ale koně chytil a vydal se na stíhací 
jízdu, tehdy to ještě pravidla povolovala. Náskok rychle 
stáhli a v cílové rovince porazili Draka s Chaloupkou. 
Železník jako první kůň vyhrál počtvrté. 
 
1997 Vronsky  
Horor v cílové rovině, Vronsky se na jejím začátku lekl 
halasu z tribun a znatelně zpomalil. Z náskoku šesti délek 
zbyla v cíli jen polovina jedné délky. 
 
2009 Tiumen  
Slavný comeback podpořil Váňovu auru národního 
hrdiny. V necelých sedmapadesáti letech využil skvělého 
závěru svého koně a triumfoval. Prezident Klaus mu 
udělil státní vyznamenání, v anketě Sportovec roku 
skončil třetí.  
 
2010 Tiumen  
Další slavné, ale i kontroverzní vítězství. Váňa s 
Tiumenem obhájili titul o délku koňské nozdry. 
Dotírajícího Amanta Gris však předtím omezili a výsledky 
musela potvrdit dostihová komise. 
  

                                                                                                    
Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

 

Inzeráty/Oznámení 
Výuka češtiny a angli čtiny  od začátečníků až po velmi 
pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. 
Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 0824681401, 
phone 011 4681401, e-mail RadkaHej@gmail.com  
Kvalifikovaná soudní p řekladatelka  nabízí 
vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a 
němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 
0824681401, phone 011 4681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com 
SUSPENSION WAREHOUSE & CAR SERVICE 
CENTER - Please call us for all your car needs! For the 
best service in town. Call 0719593469. 
 

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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Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ  svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion. 
VOLEJTE 0834484795 – Petra 
 

Jihoafrická a česká m ěsta 

ZLÍN 
Zlín (v letech 1949–1989 Gottwaldov ) je statutární m ěsto na východ ě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na 
rozhraní Hostýnských a Vizovických vrch ů. Je centrem Zlínského kraje a má 77 288 obyvatel. Ve zlínské 
aglomeraci žije p řes 100 tisíc obyvatel. 
 
První písemná zmínka pochází z 
roku 1322, kdy byl Zlín 
řemeslnicko-cechovním 
střediskem okolního valašského 
osídlení. Za třicetileté války se 
obyvatelé Zlína účastnili 
valašského protihabsburského 
povstání. Až do konce 19. století 
se příliš nelišil od jiných malých 
valašských středisek, např. 
sousedního města Vizovice. 

Město se v 19. století nacházelo 
na rozhraní tří moravských 
národopisných oblastí Valašska, 
Slovácka a Hané. Nejblíže mělo 
svým charakterem k Valašsku. 

Zlín byl sídlem panství. Další 
panské sídlo se nacházelo v 
tehdy samostatném městečku 
Malenovice, které je dnes 
městskou částí Zlína. Po zřízení 
okresů v roce 1850 byl Zlín 
přičleněn k soudnímu okresu 
Napajedla a politickému okresu 
Uherské Hradiště. V 19. století 
počet obyvatel nepřesáhl 3000. 

Pro další rozvoj města je velmi 
důležitý rok 1894, kdy zde založil 
svou obuvnickou firmu podnikatel 
Tomáš Baťa. Během několika let 
vybudoval prosperující a rychle 
rostoucí podnik. Díky této 

skutečnosti se do města přistěhovalo 
hodně obyvatel, především z 
chudého Valašska, ale i ze Slovácka, 
Hané a vzdálenějších oblastí 
Československa. S rozvojem Zlína 
zároveň docházelo k pozvolnému 
ukončení masivního valašského 
vystěhovalectví do Texasu. V letech 
1910–1938 se počet obyvatel zvýšil 
na desetinásobek z 3600 na 38 000. 

 
 
Mrakodrap "21" v pohledu od 
autobusového nádraží. 

Po roce 1926 se Zlín stal moderním 
městským centrem. Tomáš Baťa 
pozval do Zlína mnoho 
renomovaných architektů (například 
Le Corbusiera), a tak se město 
změnilo na aglomeraci plnou 
funkcionalistické architektury. Rostly 
kolonie typických „baťovských“ 
staveb – rodinných domků, ale také 

výškových domů. Nejproslulejší 
stavbou z té doby je 77,5 m vysoký 
mrakodrap „Jednadvacítka“ – 
tehdejší sídlo ředitelství firmy Baťa, 
známé například „pojízdnou“ 
kanceláří ředitele firmy. Tato budova 
byla vystavěna v letech 1937 a 
1938. 

Za druhé světové války, v roce 1944, 
bylo město bombardováno. Již v 
roce 1945 byly Baťovy závody 
znárodněny. 

Od 1. ledna 1949  bylo město 
přejmenováno na Gottwaldov  podle 
prvního komunistického prezidenta 
Československa Klementa 
Gottwalda. Tentýž rok se město 
stalo sídlem Gottwaldovského kraje, 
který ale neměl dlouhého trvání a 
zanikl při další reformě státní správy 
v roce 1960. Tehdy byl okres 
Gottwaldov začleněn do 
Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně. V 30. letech vznikly zlínské 
filmové ateliéry, které proslavili 
svými animovanými díly především 
Karel Zeman a Hermína Týrlová. Po 
roce 1968 začala výstavba 
největšího zlínského panelového 
sídliště Jižní svahy, které bylo 
dokončeno až v 80. letech. V 
prosinci 1989 navštívil Gottwaldov 
Tomáš Baťa mladší a bylo 

Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle 
svých představ. 
 
KURZY ŠITÍ  pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností 
jsou u nás zaručeny. 
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rozhodnuto o navrácení 
původního názvu Zlín, k čemuž 
došlo k 1. lednu 1990. V roce 
1990 se Zlín stal statutárním 
městem. V 90. letech docházelo 
ve městě k rozvoji soukromého 
podnikání, ale zároveň také 
zanikly některé významné 
průmyslové závody – např. 
obuvnický podnik Svit – nástupce 
Baťovy firmy. V roce 2001 byla 
založena Univerzita Tomáše Bati 
a vznikl samosprávný Zlínský kraj. 

 

Dnešní Zlín 

Dnes je Zlín sídlem Zlínského kraje, 
ale zejména významným 
průmyslovým, obchodním a kulturním 
centrem východní Moravy. Ve městě 
je soustředěno velké množství 
středních škol a univerzita. Nacházejí 
se zde tři nemocnice. 

Zlín se v roce 2008 prezentuje v New 
Yorku prostřednictvím výstavy ZLíNY 
(Zlín in New York). K této výstavě 
vznikl i propagační film Zlína, který 
mapuje jeho současnost: ZLIN promo 

2008, můžete si jej zhlédnout  na 
YouTube. 

V květnu 2008 bylo dostavěno na 
zlínském náměstí Míru obchodní a 
zábavní centrum Zlaté jablko. 
Nachází se na místě bývalé 
historické budovy Záložny. Při 
stavbě tohoto centra byla jedna z 
podmínek zachování přední části 
domu z důvodu historické 
významnosti pro město Zlín.  

 

 

Slavní rodáci 

• Josef Abrhám, herec  
• Hana Androniková, spisovatelka  
• František Bartoš, moravský národopisec, folklorista, pedagog a jazykovědec  
• Tomáš Baťa, podnikatel, zakladatel obuvnického koncernu Baťa  
• Petr Čajánek, hokejista  
• Roman Čechmánek, hokejový brankář  
• Jiří Čunek, politik  
• Tomáš Dvořák, atlet  
• František Lydie Gahura, architekt  
• Roman Hamrlík, hokejista  
• Jan Hraběta, herec  
• Olga Charvátová, bývalá lyžařka  
• Eva Jiřičná, architektka  
• Benjamin Kuras, spisovatel  
• Jiří Novák, tenista  
• Ilja Prachař, herec  
• Karel Rachůnek, hokejista  
• Felix Slováček, hudebník  
• Sir Tom Stoppard (nar. jako Tomáš Straussler), britský dramatik  
• Ivana Trump roz. Zelníčková, lyžařka a americká podnikatelka, bývalá manželka Donalda Trumpa  
• Johann Mach - otec Ernsta Macha - fyzik  
• Sir John Tusa (nar Jan Tůša), britský televizní žurnalista, správce umění  
• Jan Šťastný, herec  
• Leona Machálková, zpěvačka  
• Michal Smola, orientační běžec  
• Josef Polášek, herec  

 

Dlouholetí obyvatelé 

• Jan Antonín Baťa, podnikatel, vlastník Baťových závodů od roku 1932, pokračovatel Tomáše Bati  
• Zdeněk Miler, autor kreslených filmů, začal pracovat v Zlínských filmových ateliérech  
• Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, legendární cestovatelé  
• Jaroslav Novotný, autor dokumentárních a výukových filmů, jeden ze zakladatelů Zlínského filmového ateliéru, 

k jehož žákům patřili mimo jiné i Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund  
• Hermína Týrlová, režisérka a producentka ve Zlínských filmových ateliérech  
• Emil Zátopek, atlet, olympijský vítěz  
• Karel Zeman, režisér a producent ve Zlínských filmových ateliérech  
• Otto Wichterle, vědec, pracoval ve výzkumném ústavu Baťových závodů 

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar 



6 
Krajanské  informace 

listopad 2010 
6 

Příspěvek od pana Menšíka z Austrálie: 
 

Mezinárodni konference zahrani čních Čechů v Praze 
 
Ve dnech 6.-8. září proběhla v Nové budově Národního muzea konference zahraničních Čechů, která se koná od r. 
1998 každé 2 roky. Tyto konference organizuje Koordinační výbor zahraničních Čechů s podporou Senátní komise pro 
krajany a ministerstvem zahraničních věcí. Konferenci tradičně zaštítil předseda senátu Přemysl Sobotka a ministr 
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (kterého zastupoval na konferenci vládní zmocněnec pro krajany V. 
Eisenbruk), na téma Krajané a kultura , které předsedala někdejší mistryně světa v krasobruslení Ája Vrzánová, ve 
funkci předsedkyně výboru Mezinárodní konference zahraničních Čechů. 
 
Na konferenci přijelo přes 100 účastníků z 20 zemí. Jako obvykle, nejvíce Čechů přijelo ze Švýcarska, Rakouska, 
Německa, Chorvatska a Slovenska, ale zúčastnil se jí také jeden krajan z Nového Zélandu, 4 krajané z Austrálie a dále 
krajané z Venezuely, Brazílie, Egypta a Sýrie a samozřejmě, z Velké Británie, USA a Kanady. Několik krajanů bylo v 
Česku z Jižní Afriky, ale konference se nezúčastnili. Na minulých konferencích převažovali krajané ze zámoří a 
západní Evropy, ale na této to byli většinou krajané z východní Evropy a Balkánu. 
 
Novinkou bylo předávání Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity, které předala v úvodu konference 
předsedkyně Ája Vrzanová šesti ženám, které zasvětily většinu svého času úspěšným krajanským organizacím, t.j. 
Helena Baslerová – předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků ve Vídni, Fanynka Husáková – přesedkyně České 
besedy Rijeka, Vlastenka Krisan – předsedkyně spolku Češi jižního Banatu v Srbsku, Helena Miskufová – redaktorka, 
scénáristka a předsedkyně Slovensko-českého klubu, Ludmila Muchina – předsedkyně české národní rady Ukrajiny a 
Marie Nenadálová – organizátorka vzpomínkových oslav Jana Palacha a Jana Zajíce ve Švýcarsku. 
 
Během dvou dnů zasedání se prezentovala kulturní činnost jednotlivých krajanských komunit a spolků. Zazněly též 
referáty o krajanském divadle, exilových nakladatelstvích, náboženských aktivitách aj. Mezi kulturně nejbohatší české 
menšiny patří Češi v Chorvatsku, na Ukrajině, na Slovensku, ale i v USA, kde České a slovenské museum v Cedar 
Rapids, Iowa je mimořádným příkladem. Jak připomněla jeho ředitelka Gail Naughton, v r. 1995 novou moderní 
budovu muzea otevřeli Václav Havel a Bill Clinton. Bohužel, v r. 2008 ničivé povodně způsobily značné škody, ale 
Muzeum dokázalo sehnat finance a letos přesídlilo do nových prostor. Poměrně nový project je České školy bez hranic 
– t.j. výuka češtiny pro děti zahraničních Čechů - které fungují nejen v sedmi západoevropských státech, ale i v 
Austrálii. Chtěl bych vyjádřit poklonu hlavně matkám/ženám, které jsou podstatou a duší těchto akcí. M. H. McAfee 
konstatoval, že vzděláváním muže se vzdělává jednotlivec, kdežto vzděláváním ženy se vzdělává celá rodina, což se 
potvrdilo v nesčetných případech. Navíc, chystají se nové pobočky. 
 
Kultura a jazyk jsou vzájemně propojeny, stmelují každou společnost v jakékoliv struktuře nebo historické epoše. 
Zajímavé je, že Řekové přežili 400 let tuhé turecké poroby díky řeckokatolické církvi, která tajně vyučovala řečtinu, 
náboženství, historii aj. Podobně, díky jazyku a kultuře, přežily krajanské skupiny tvrdé režimy jak v Rumunsku, tak na 
Ukrajině. Petr Brodský výstižně shrnul dějiny krajanů na Ukrajině, které jsou součástí nejen české reformace a 
pobělohorských exulantů, ale i náboženství národnostních menšin Ruského císařství, SSSR ale i nezávislé Ukrajiny. 
Carská vláda se snažila, aby všechny náboženské skupiny přijmuly pravoslaví, zatímco sovětská vláda chtěla, aby se 
staly ateisty. Obě vlády měly však stejný cíl: aby se Češi odnárodnili. Pravoslaví dosáhlo úspěchu mezi krajany 
římskokatolického vyznání, zvl. v Zitomiru (především z ekonomických důvodů jako dědění půdy), ale všude neuspělo, 
např. v Čechohradu. V období doznívajícího uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině v r. 1923, navštívili řadu osad 
na Krymu vikář R. Šedý a učitel J. Martínek. Jejich pomoc nebyla jen materiální a duchovní, ale vybrali též 76 českých 
dětí, které přivezli zpět do Česka na vzdělání. Některé děti v Česku zůstaly, některé z těch, co se vrátily do Ruska, byly 
zatčeny a obviněny jako špióni. V r. 1938 se učila čeština v Čechohradě naposled, ale po osvobození Melitopolu, 
výuka začala znovu. 
 
Přestože migrace do rumuského a srbského Banatu a Chorvatska byla čistě ekonomická, udržely si tamnější skupiny 
(většinou celé vesnice v odlehlých lokalitách) svoji českou identitu, zvyky a tradice po téměř 200 let. Jak zdůrazňuje Fr. 
Draxel: Za nejdůležitější považujeme to, že mluvíme česky… Banatští Češi si dodnes zachovali kulturu jako své 
nejcennější dědictví, které si kdysi naši předkové přinesli z českých zemí. Žadná doba, ať předválečná, meziválečná 
nebo totalitní nedokázala ovlivnit naši kulturu, protože houževnatost, pevná vůle a vlastenectví nám pomohlo přežít. 
Bohužel, vesnice se vyprazdňují a zlověstné předtuchy budoucí generace naznačují, podle odpovědi L. Hortové z 
Bohemky na Ukrajině na otázku, jak se bude dál vyvíjet náboženský život, takto: To co nedokázaly války, epidemie, 
hladomory - zlomit, zničit víru - to dokáže konzum.   
 
A. Stane z Anglie představil kulturní a náboženské centrum Velehrad v Londýně, které založil v r. 1964 Páter Jan Lang. 
Středisko původně sloužilo jako kaple a ubytovna, ale po r. 1989 se jeho poslání změnilo a budova potřebuje 
rekonstrukci. 
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V závěrečné diskusi se opakovaly různé problémy jako možnost  korespondenčních voleb, nespravedlivého nebo 
nejasného přidělování dotací krajanským spolkům ze strany ministerstva zahraničí, varování naší vládě ohledně 
zrušení zastupitelských úřadů a konzulátů, zvl. ve státech, kde prokazují neocenitelné služby (a to už po dlouhá léta od 
vyhlášení nezávislosti Československé republiky) aj. Senátoři Sládek a Grulich zdůraznili marný boj senátní komise pro 
krajany za větší možnost volební účasti zahraničních krajanů. Jiným důležitým tématem byla neexistence jediného 
zástupce při úřadu vlády, který by koordinoval činnost jednotlivých ministerstev a dalších úřadů a patřičně řešil 
problematiku zahraničních Čechů. 
 
Po dvou dnech přednášek a diskusí následoval celodenní doprovodný kulturní program, a to exkurze Národního 
divadla, prohlídka staré budovy Národního muzea a návštěva Muzea Karlova mostu – akce velice zajímavé a poučné. 
 
Celkové hodnocení letošní konference bylo pozitivní, přestože všem vadil naprostý nezájem českých médií a veřejnosti 
o krajanské záležitosti. Čeho však nedosáhla konference, dosáhly umělecké a folklórní soubory. Do Prahy se sjelo na 
letošní festival přes 400 krajanů z devíti zemí, zvl. z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska, Srbska a Chorvatska, ale také z 
Maďarska, Brazílie, Spojených Států a Kanady. Pěvecký soubor Češi Jižního Banatu ze srbské Bělé Crkve přijel tento 
rok poprvé. Soubor volyňských Čechů Studánka z Ukrajiny navštívil Prahu už počtvrté. Nejpočetnější zastoupení 
krajanů bylo z Chorvatska a folklórní a pěvecké soubory ze Záhřebu a Kaptolu doprovázela poslankyně chorvatského 
parlamentu za českou menšinu, Z. Cuchniková. Soubory měly úspěšná představení ve Valdštejnské zahradě a 
Městské knihovně, která byla plná. Ještě větší ohlas měla představení v Mladé Boleslavi, Jičíně, v Praze 11 a v Praze 
8. Byly též udělovány ceny festivalové soutěže. Mezi tanečními soubory zvítězila Beseda ze Záhřebu a v pěvecké 
kategorii se umístily jako první Slovácký krůžek a Skaličan z Bratislavy. Čtvrtý ročník krajanského festivalu zakončil 
velice úspěšně průvod přibližně 300 krojovaných krajanů na Hradčanském náměstí v Praze. 
 
Co se týče emigrace, vystěhovalectví, exilu a pod., je nutné se zmínit, že to je běžný sociální úkaz, který se vyskytuje 
buď na dobrovolné bázi, nebo z donucení. Petr Brodský poznamenává, že v pobělohorské emigraci, t.j. postupného 
odchodu nekatolíků po bitvě na Bílé hoře (1620), je možné nalézt stopy želovsko-bohemsko-veselynivských krajanů. 
Brodský dále dokládá, že velká vlna emigrace začala ještě před vydáním Tolerančního patentu (13.10.1781), která 
byla převážně z ekonomických důvodů. V r. 1772 – po rozdělení Polska – emigruje do Ruského císařství a na Ukrajinu 
mnoho Čechů. V tomto období už vznikají cílené spolkové krajanské činnosti. Po zrušení nevolnictví v Rusku v r. 1861 
a zvláště po pruské válce (1866), levná půda přilákala tisíce sedláků. S touto vlnou přichází také řada pobělohorských 
potomků ze Zelova a jiných obcí Polska a Slezska. Začátkem 20. století se odhaduje celkový počet krajanů v Ruském 
císařství na 120.000. 
 
Pro celé 19. století byla charakteristická “česká zemědělská kolonizace”. Do dvacátých let 19. století spadá i založení 
českých vesnic v Banatu. Kromě zemědělství měly za úkol chránit zemi při Dunaji proti turecké expanzi. Vznikají 
vesnice: Svatá Helena, Bigr, Rovensko, Eibenthal, Sumica /viz. www.banat.cz/ a na území Vojvodiny – dnešního 
Srbska: Česko Selo, Kruscica a Veliko Sredistě. 
 

Nechci zde řešit problematiku českého exilu, ale chtěl bych poukázat 
jen na to, do jaké míry jsou Čechoslováci dlužni za svoji nezávislost 
českým a slovenským emigrantům/exulantům. Mám dojem, že Češi 
jsou tradičně psychologicky zatížení ohledně emigrace. Ještě za 
Rakousko-Uherska tisíce Čechů a Slováků emigrovalo do Spojených 
Států a už v té době se projevovala antipatie ke krajanům, kteří opustili 
vlast z ekonomických důvodů – byli považováni za “zrádce”. Toto 
psychologické zatížení může být jednou z příčin, proč se tak urputně 
poslanci brání přiznat zahraničním krajanům stejná demokratická práva 
(t.j. volební účast a j.) jako mají tuzemci. Jestli stále ještě zůstává 
nějakých 2 000 000 Čechů v zahraničí, tak se od Františka Josefa 
skoro nic nezměnilo, poněvadž v r. 1918 žilo v dohodových zemích 
skoro 2 milióny krajanů. Československá armáda v exilu přesahovala 
tehdy 100 000 mužů, složená výhradně z Čechů a Slováků (kromě 

vyšších důstojníků) – bývalých rakousko-uherských občanů. Nelze též přehlédnout loajální spolupráci a činnost 
krajanských sdružení a spolků v zahraničí – v r. 1917 Sokol v Anglii vyslal všechny své schopné členy na vojnu. Navíc, 
tisíce uherských Slováků z Ameriky se připojily k československé armádě ve Francii. V Rusku to byly možná kořeny, 
které sahají až k tradicím Českých bratří, víry v Boží pomoc, česká řeč, ústní podání - k odkazu Jana Husa a 
Komenského. Tato podvědomá sounáležitost s českou reformací a vzájemná soudržnost, vedla mnohé bratry krajany z 
Bohemky a Veselynivky do České družiny a Českoslovenkých legií v Rusku. Je taktéž pozoruhodné, že před 1. 
světovou válkou bylo ve Vídni zaregistrováno více Čechů než v Praze.  
 
Nebo snad mají naši poslanci obavy, že tyto 2 milióny krajanů, kteří jak z ekonomických, tak kulturních důvodů v 
zahraničí narůstají a jsou obrovským potenciálem a rezervoárem aktivních účastníků mezinárodní spolupráce ve všech 
oborech lidské činnosti a úsilí, se mohou stát politickým bumerangem? Nicméně, všichni Češi a Slováci bez výhrady, 
by si měli jednou pro vždycky uvědomit, že bez československých emigrantů by nikdy nebylo Československa a kdyby 
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se snad nějaká republika uskutečnila, tak by to zdaleka nebyla taková, jakou ji známe! Proč se o tom neučí v českých 
školách? 
 
Československá legie v Rusku je světová rarita, která by měla být v Guinness Book of Records! Tato legie sehrála 
významnou úlohu v uznání československé nezávislosti západními mocnostmi – po revoluci se bolševici spolčili s 
Němci – a csl. legionáři se našli v ožehavé situaci. Ze stanoviska mezinárodního práva byli tito hrdinové stále ještě 
rakouskými občany a kdyby padli do zajetí, byli by od nepřátel popraveni jako zrádci. Francie vzala ruskou legii pod 
svoji záštitu jako součást francouzské armády, pod vrchním velením francouzského generála Janina. Francie a Itálie 
sice uznaly Československou národní radu v Londýně, ale díky skvělým výsledkům ruských legionářů, anglická vláda 
podepsala dohodu nezávislosti Československa 3. září 1918. Byla to první smlouva, učiněná jménem csl. národa v 
Anglii. Její význam byl dalekosáhlý, přestože Spojenci prohlásili teprve 28. říjen dnem počátku naší státní 
samostatnosti a svrchovanosti. Čechoslováci v Sibiři prokázali zvláště Anglii velkou službu, že sám britský ministerský 
předseda Lloyd George napsal nasledující poděkování: Jménem anglické válečné ministerské rady posílám vám 
srdečné blahopřání k překvapujícím úspěchům získané československými vojáky proti armádám německo-rakouským 
v Sibiři. Historie dobrodružství a triumfu této malé armády jest vskutku 
jednou z největších epoch v dějinách. … Nikdy toho nezapomeneme. 
Proč ne Guinness Book of Records? Čs. legie v Rusku je jediná 
armáda na světě, která kdy překročila celé Rusko, z Moskvy do 
Vladivostoku/Mongolska/Číny. Čs. legie držela ruský zlatý poklad a 
dostala se s 4 hod. zpožděním na místo, kde bolševici masakrovali 
carskou rodinu včetně cara. Její vojenské výkony a úspěchy na 
různých bojištích Ruska a po celé magistrále – jak zhodnotil sám 
Lloyd George a řada ostaních – mluví samy za sebe. Tudíž to nebyla 
žádná revoluce, národní povstání, barikády atp., ale čeští a slovenští 
emigranti a váleční zajatci a jejich neúnavná, houževnatá, hrdinná a 
vlastenecká - jak politická, tak vojenská - práce v zahraničí, což vedlo 
k prohlášení Českosloveské nezávislosti 28. října 1918 ve Filadelfii, 
Spojených státech amerických.  
 
Milí krajané, je nasnadě, abychom zakopali válečné tomahawky a uvědomili si, co jsme byli, co jsme a co budeme!? 
 
Od 30.9. do  3.10. pořádalo jedno z nejstarších krajanských sdružení v Americe – newyorský Bohemian Citizens’ 
Benevolent Society of Astoria seminář pod názvem “Češi – národ bez hranic”, kde byla vyznamenána paní Barbara 
Semenov z Melbourne, redaktorka časopisu Čechoaustralan.  Přeji všem krajanům mnoho zdaru a úspěchů a velice 
lituji, že jsme se s manželkou nemohli semináře ve Spojených státech také zúčastnit. 
 

S. Menšík, Perth, Západní Austrálie 
 

 
 

Oslava dne vzniku samostatného státu  

 
Jako každoročně se i letos konala na rezidenci velvyslance České republiky oslava dne vzniku samostatného státu. 
Tentokrát byla z praktických důvodů posunuta na páteční odpoledne 29.10., aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce 
krajanů. Na trikolórou krásně vyzdobené rezidenci se jich sešly asi dvě stovky.  
Potkali se staří známí, ti co se neznali měli možnost k seznámení a navázání nových přátelství a všude zněla převážně 
čeština. 
Po přivítání si vzal slovo pan velvyslanec Martin Pohl a pronesl ke krajanům milý a otevřený projev, ve kterém nejedno 
pozorné ucho zaznamenalo i trošku nostalgie, když pan velvyslanec poznamenal, že letos mluví ke krajanům už po 
čtvrté a tedy s největší pravděpodobností také naposled. Dále se věnoval posouzení krajanské činnosti v JAR, kde nás 
krajany ujistil, že zastupitelský úřad podporuje a veškerou iniciativu podporovat bude, ale samotnou činnost za krajany 
dělat ani nemůže ani nebude. 
Po projevu se v reprezentační místnosti residence promítal krátký a velice zajímavý dokumentární film o samotném 
vzniku Československého státu, který byl sestaven z dobových archívních záběrů.  
A pak už se jen popíjelo, povídalo a pojídaly se dobroty. K tomu všemu hrála reprodukovaná česká hudba a všichni se 
dobře bavili. Hostinu pro všechny již tradičně připravila naše vyhlášená šéfkuchařka, paní Alenka Strolená, a jak jsme 
slíbili, její “tajné” recepty najdete v příslušné rubrice. 
Setkání krajanů bylo jako každoročně velice příjemné a přátelské a mnozí se již jistě těší na to příští. 

 
Napsala Radka Hejmalová-Millar 
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Ptákoviny z Blumfontejna 
 
 
 

HUBERT - VYJEDNAVAČ 
  
Hubert byl na mizině. Mineola ho 
vyčistila od všeho co měl, včetně 
toho milionu, který vyhrál. Byl na 
tom jak nejhůř chlap může být. 
Nutně potřeboval začít pracovat, 
protože z křížovek se v běžném 
životě žít nedá.  
Najít si práci se ukázalo být velice 
těžké i přes jeho kvalifikaci, 
protože praxi neměl žádnou. Až 
uviděl inzerát firmy STŘÍBRNÁ 
VLNA, což je pyramidní firma 
složená z agentů, něco jako 
GOLDEN PRODUCTS v Jižní 
Africe. Vysvětlili mu, že když 
prodá určité množství produktů, 
postoupí výš na žebříčku 
pyramidy a podle velikosti obratu, 
určitý počet agentů o stupeň níže, 
bude pracovat pro něho. Tak 
může postoupit až na vrchol 
pyramidy a vydělávat pohádkové 
sumy. 
Hubertovi se koncept líbil a tak si 
koupil obligátní kufřík vzorků a 
vydal se do světa. Jeho první 
pokus o prodej se stal ve Stříbrné 
Vlně legendou, žel nikoli vzorem. 
Při předvádění rozprašovače laku 
na vlasy si zapaloval cigaretu a 
proud laku na vlasy chytil 
mohutným plamenem. Měl z 
pekla štěstí: zákaznice měla jen 
několik málo popálenin prvního 
stupně, ale za to jí shořelo tři čtvrti 
účesu.  
Tak se stalo, že poprvé v 
dějinách, byl někdo od tohoto 
projektu doslova vyhozen. 
Hubert byl zase na ulici! 
Prodávání se mu ale zalíbilo, 
protože prý při tom „poznával lidi“. 
Tedy on jich zatím moc nepoznal, 
ale sliboval si velký úspěch. Našel 
si místo prodávajícího agenta u 
firmy, která prodávala elektrické 
spotřebiče. 
Hubert se na prodávání připravil: 
v první řadě si na mapě našel 
území na periferii města, protože 
„tam“ prý „bude nejvíce 
zákazníků“. Mimo to si do velkého 
plastikového pytlíku nandal 
konfety, vlasy a vůbec všechno 
možné, co se rukou téměř nedá 

vyčistit, popadl elektrický vysavač a 
vydal se znovu do světa.  
První baráček ke kterému přišel, se 
mu zalíbil, tak zaklepal na dveře. 
Přišla mu otevřít žena v natáčkách a 
místo pozdravu prohlásila „já nic 
nekupuju!“ a chtěla zabouchnout 
dbeře. Jenže Hubert byl na to 
připraven; strčil nohu mezi dveře a 
doslova se vecpal do baráčku. Při 
tom pronášel „svoje“ salesmanské 
řeči „Jenom mi dejte příležitost vám 
něco ukázat, nemusíte nic kupovat. 
Já vám předvedu malý zázrak“. 
Vytáhnul pytlík s konfetami a bohatě 
rozsypal ten sajrajt po koberci. „A teď 
dávejte pozor! Tomuhle nebudete 
věřit!“ Žena byla vyvedena z míry tím 
násilným vstupem a vypadala trochu 
jako husa před zrcadlem. Hubert 
vybalil vysavač a obrátil se na ženu: 
„Kde tady máte elektrickou zásuvku?“ 
„Jakou zásuvku?“ opáčila žena. 
„Tady není zavedená elektrika!“ 
Netřeba dodávat, že to byl jeho první 
a poslední pokus prodávat pro tuto 
firmu. S největší pravděpodobností, 
žena v natáčkách ten „zázrak“ z 
koberce ještě čistí. 
  
Hubert byl znovu na ulici. Tentokrát 
už opravdu neměl na koho se 
obrátit...mimo mne! 
Napsal mi srdceryvný dopis, ve 
kterém mi podrobně popsal své 
prodavačské „úspěchy“, a prosil mne, 
abych mu pomohl najít místo u 
některé firmy, kterou „prý znám“. 
Připomenul mi, že je kvalifikovaný 
právník, na což jsem skoro zapomněl. 
Když rád poznává lidi, mohl by 
pracovat pro mého spolužáka, který 
vedl „Zajištěné Investice“, firmu, která 
se zabývala výhradně kultivováním 
investorů do vysokého podnikání. 
Napsal jsem svému spolužákovi a 
Hubert dostal místo o kterém mohl 
jenom snít. Měl se scházet s 
potencionálními investory a vysvětlit 
jim a přesvědčit je o výhodách 
investování skrze Zajištěné Investice. 
Hubert mi znovu napsal dopis s 
věrným popisem událostí:  
  
Drahý Honzo, 
Děkuji Ti za zajištění místa u firmy 
„Zajištěné investice“. Byla to práce 
krásná, ale mně nebylo souzeno ji 
využít. To bylo tak: 
  
Můj první zákazník měl být milionář 
Josef Schůdek. Dali mi jeho adresu - 
bydlel na Vinohradech v moderním 

domě, ve čtvrtém poschodí. Vydal 
jsem se tedy za ním, vyšlapal 4 
patra, protože výtah byl mimo provoz 
a lapaje po dechu, zazvonil jsem u 
pana Schůdka. 
Přišla mi otevřít starší paní: „Co si 
přejete?“ „Rád bych mluvil s panem 
Schůdkem.“ „On není doma, ale já 
jsem jeho matka. Řekněte mi co mu 
chcete a já mu to povím, až se vrátí!“ 
Odvětil jsem, že s ním potřebuji 
mluvit osobně a jestli paní ví, kdy se 
vrátí?“ ? Asi za hodinu“ odvětila paní 
Schůdková „ale on je velice 
zaměstnán, takže řekněte mně o co 
jde a uvidíme co se dá dělat!“ 
Omluvil jsem se, že musím mluvit s 
ním osobně a sešlapal jsem 4 patra 
dolů. V kavárně na rohu jsem si 
objednal kávu a počkal hodinu a 
čtvrt. Pak jsem se znovu pustil za 
dobrodružstvím do čtvrtého patra a 
celý udýchaný zavonil u dveří páně 
Schůdka. 
Zase mi přišla otevřít jeho matka a 
sotva mne uviděla, vyjekla „On už 
byl doma ale zase musel odejít a 
bude doma až večer a říkal, že mi 
máte říci co od něho chcete.“ 
Nabízet výhodu investice přes třetí 
osobu je nemožné. Proto jsem se 
znovu omluvil, že s ním musím 
mluvit osobně a že bych si dovolil 
přijít večer v půl sedmé. 
Seběhl jsem  čtyři poschodí dolů a 
jel jsem domů.  
Přesně v půl sedmé jsem, ještě 
udýchaný od čtyř pater, zazvonil u 
dveří pana Josefa Schůdka. Přišla 
mi otevřít jeho mamka!: „On už zase 
odešel, ale prý mi máte říct co 
chcete?“ K omluvě už jsem 
nenalézal slov, tak jsem se jen 
zeptal kdy by měl být doma? „On se 
vrátí pozdě a zítra jede časně ráno 
do Štěchovic na nějakou schůzi, 
takže bude doma až odpoledne. Ale 
proč mi nechcete říci o co jde?“ „Ne, 
nechci a nemohu!“ odsekl jsem. 
Druhý den, hned po obědě jsem se 
už po čtvrté dofuněl do čtvrtého 
poschodí a zazvonil u dveří pana 
Schůdka. Kdo mi přišel otevřít? 
Mamča! I zeptal jsem se jestli je 
Josef doma. „Je, ale momentálně 
spí, ale řekl, že cokoli chcete, máte 
říci mně! 
 Zjevila se mi marnost mého snažení 
a musel jsem si přiznat, že jsem 
tuhle bitvu prohrál. Skloniv hlavu, 
řekl jsem pokorně: „Byl bych rád, 
paní Schůdková, kdybyste byla tak 
hodná a laskavě mu vysvětlila“, a tu 
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jsem si vzpomněl na první 
pravidlo úspěšného obchodu, 
„vyjednávat investici nelze bez 
osobního styku“ a najednou jsem 

si uvědomil, jejich šikanování a moje 
běhání do čtvrtého patra, tak jsem se 
narovnal a dost hlasitě jsem dodal:“ 
Aby mi políbil prdel!“ 

Pomoci Hubertovi je opravdu těžké! 
 
 

Z dílny pana Honzy Schuberta 

 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ – od pana Jirouta 
 
DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ 
 
Neplatí samozřejmě jenom pro 
truhláře nebo domácí kutily, 
vyrábějící truhlík za okno, poličku 
či botník. Tohle moudré přísloví 
varuje i ty, kteří mají sklon vrhat 
se do všeho střemhlav a kvapem. 
Platí dokonce i pro ty, kteří, jak se 
říká „nejdou daleko pro slovo“. 
Vykonám-li neuvážený čin, budu 
toho patrně později litovat. 
Pronesu-li o něčem či někom 
ukvapený soud, mohu věc či 
člověka velice poškodit. A tak 
platí pro oboje – pro slovo i čin: 
neukvapovat se. „Uvážlivost je 
ctností moudrých“ praví o tomtéž, 
vznešeněji, přísloví perské. Ale to 
naše české, je přece jen jaksi 
trefnější. 

 
JABLKO NEPADÁ DALEKO OD 
STROMU 
 
Je přísloví jaksi z oblasti genetiky, 
v němž se – na rozdíl od strohé řeči 
vědy – poeticky a květnatěji praví, že, 
kromě rysů fyzických, dědí potomstvo 
od otců a matek také různé povahové 
vlastnosti, sklony a vlohy. Užívalo se 
ho – bůhví proč – obvykle spíš 
v negativním smyslu, jestliže se 
ratolest „potatila“ ve vlastnostech 
nedobrých a nepěkných. Ale bývá to 
naopak: daleko víc dědí synové a 
dcery různé talenty a schopnosti, jak 
jsou toho dokladem celé generace 
herecké (například rodina 
Štěpánkova), malířské (například 
Slavíčkové), muzikantské, sportovní a 
jiné. Pro taková „jablka“ není většinou 
lehké, vyrovnat se předcházejícímu 
vzoru, vyvarovat se napodobení, 
nespoléhat na zvuk jména atd.

 
KDO NEUMÍ STŘÁDAT, MUSÍ 
STRÁDAT 
 
Stejně jako „Kdo šetří, má za tři“, 
jsou přísloví velmi vhodná jako 
nápisy nad Státní spořitelnu. Nemusí 
nás ovšem ani takto nápadně 
nabádat, abychom vždy „pamatovali 
na zadní kolečka“ – neboť mnozí 
vědí z vlastní trpké zkušenosti, že 
jsou pravdivá. Například ti, kteří dva 
tři dny před výplatou vyprazdňují 
dětské pokladničky, shromažďují 
prázdné láhve nebo po kapsách 
v šatníku vyhledávají zapomenuté 
drobné. Jiní, kteří po vyčerpání 
těchto zdrojů navštěvují před 
obědem či večeří známé a příbuzné 
a nebo zas kamsi do koutů odvádějí 
kolegy, s prosbou o „založení“. 
Příčinou těch defektních situací bývá 
obvykle ta skutečnost, že jsme 
předtím nerozvážně hýřili, 
rozhazovali – aniž byla v záloze 
vlastní finanční dotace. A přece už i 
u našich babiček skrývávaly hrnečky 
v kredenci vždycky něco „pro strýčka 
příhodu“! 

 
 
 
Afrika je v mód ě 
 
         Hlas Afriky je v současné 
době v Praze hodně slyšitelný. A 
může za to především fotbal. 
Mezi největší hvězdy současné 
české nejvyšší fotbalové soutěže 
totiž bez oklik míří dva Afričané 
v dresu pražské Sparty. Bonny 
Wilfried, reprezentant Pobřeží 
Slonoviny a také kamerunský 
útočník Leonard Kweuke.  
      Je to trochu paradox, že 
k prosazení se afrických fotbalistů 
dochází až v posledních letech. 
Ve dvou předchozích dekádách 
byly úspěšné pokusy o něco 
podobného spíše fantazií než 
realitou. V podstatě jediným 
fotbalistou tmavé pleti, který na 
sebe výrazněji upozornil, byl 
Timothy Mwitwa. Reprezentant 

Zimbabwe se dokázal prosadit do 
sestavy pražské Sparty 
v devadesátých letech. Bohužel, 
jeho život ukončila havárie 
letounu, v němž cestoval na 
kvalifikační utkání reprezentace 
Zambie. Vůbec to na Spartě 
neměl jednoduché. Tehdy byli 
mezi nejradikálnějšími fanoušky 
hojně zastoupení vyznavači hnutí 
skinheads a svůj názor na 
angažování hráče tmavé pleti 
dávali více než hlasitě. Mwitwa se 
přes všechny potíže dokázal 
přenést a stal se nakonec, 
bohužel jen nakrátko, miláčkem 
tribun. 
     Doba se mění a hráči z jiných 
kontinentů nejsou ani v České 
republice v současnosti výjimkou. 
Je to logické vyústění situace 
celosvětové ekonomické situace. 

Pracovních míst v nejlepších a 
nejbohatších ligách ubývá s tím, 
jak se tenčí přítoky peněz do 
jednotlivých klubů. Proto musí 
agenti a manažeři pátrat po 
možnostech uplatnění svých 
hráčů i v destinacích, které je by 
před deseti-patnácti lety ani 
nenapadly. Kdo to kdy viděl, aby 
černý Afričan vydělával na 
studeném východu Ruska, kde 
vládne tuhá zima pět měsíců 
v roce? Dnes jde o naprosto 
běžný obrázek. V mínus patnácti 
stupních se prohání po hřišti 
vedle sebe Brazilci, Argentinci, 
Kamerunci či Ghaňané. A 
podobně se situace pochopitelně 
vyvíjí i v České republice. 
    Čeští manažeři a majitelé klubů 
se poučili. Angažování kvalitního 
zahraničního hráče se může 



11 
Krajanské  informace 

listopad 2010 
11 

změnit ve velmi dobrý obchodní 
tah. Naposledy  se o tom 
přesvědčili na Slavii, když prodali 
reprezentanta Kapverdských 
ostrovů Michaela Tavarese, který 
do Prahy přišel zadarmo, do 
německého Hamburku za šedesát 
milionů korun. Výše zmínění 
Wilfried a Kweuke by mohli 
přinést do stále velmi hladové 
pokladny Sparty ještě vyšší 
částky. Přitom oba hráči jsou 
symbolem dvou různých cest, jak 
k dobrému fotbalistovi přijít. 
Bonny Wilfried přišel do Prahy 
jako šestnáctiletý kluk, poté, co ho 
jeho manažer „neudal“ v žádném 
velkém evropském klubu. Bydlel 
na internátě, hrál za mládežnické 
týmy a pomalu se adaptoval na 
život uprostřed Evropy, naučil se 
komunikovat v češtině, našel si 
v Praze i přítelkyni. Kweuke přišel   
už jako zkušenější hráč se 
zkušeností z íránské, slovenské a 
letmo i německé ligy. Přes 
počáteční Kweukeho problémy, 

zapříčiněné tím, že v hlavní fázi 
přípravného období musel 
odcestovat do Kamerunu kvůli 
vyřizování dokladů, se z afrického 
útoku stává hrozba pro týmy 
české ligy, oba se dokáží 
prosazovat i v lize Evropské, což 
pochopitelně zvyšuje jejich cenu 
na trhu. Kweuke si ale trochu 
ztěžuje svou situaci, protože se 
zatím neodhodlal začít se učit 
česky. Francouzština je jistě 
krásný jazyk, ale pro Prahu přece 
jen poněkud nepraktický. 
Profesionální přístup by diktoval 
něco jiného. Komunikace se 
spoluhráči, zástupci médií a 
nakonec i fanoušky je dnes 
neoddělitelnou složkou výkonu 
samotného. Snad „Léovi“ brzo 
někdo domluví. 
    Podobnou cestou jako Sparta 
půjde určitě celá řada českých 
klubů. Paradoxně jsou totiž mnozí 
afričtí hráči levnější než fotbalisté 
domácí. Jistě, není to sázka na 
úplnou jistotu. Do české ligy 

nechodí hráči nejvyšší kvality. Ti 
končí v Anglii, Itálii, Francii, 
Španělsku či Německu. Takže se 
dá mluvit o druhé garnituře. Ale i 
z ní se dá poposkočit výše. 
Důležité je, jak se samotní hráči 
vyrovnají s jinou mentalitou, 
klimatem, těžkou řečí a dalšími 
problémy. Že to jde dokazují třeba 
Belaid a Raqued (Slavia), Ibe 
(Příbram), Adyiaba (Sparta), 
Neves (Ostrava), Chigou (Dukla) 
a někteří další. Dá se očekávat, 
že počet afrických hráčů v české 
lize poroste. Přinášejí něco, co 
domácím fotbalistům chybí. 
Technika, rychlost, překvapivé 
řešení herních situací, to je 
výrazná přidaná hodnota, kterou s 
sebou reprezentanti afrického 
kontinentu přinášejí. A kde je 
psáno, že někteří nezůstanu 
v České republice nastálo a třeba 
budou v budoucnu právě svou 
novou domovinu reprezentovat ? 
Podle mého názoru je to jen 
otázka času. 

 
Napsal: Míra Bosák 

 
 

 

České zvyky a oby čeje 
 
DUŠIČKY (VERSUS HALLOWEEN) (1. a 2. listopad) 
 
Vyletěla duše z těla, žádnej neví kam letěla... 
 
Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky, jimž patří první listopadové dny – svátek Všech svatých a 
Památka všech zesnulých. Zdá se, že jejich kořeny tkví v prastarých keltských rituálech, poté je postupně 
přizpůsobovala svému učení křesťanská církev a své stopy zanechala i lidová víra našich předků. A aby to bylo ještě o 
trochu složitější, začala se v poslední době v celé Evropě ujímat i Americká podoba tohoto svátku – Halloween. 
 
 
Keltské ko řeny 
Všechny kultury lidské civilizace 
od těch nejstarších až po 
současné se zabývaly otázkou 
konce života a další existence 
člověka po smrti. Lidé vždycky 
věřili v nějakou formu posmrtného 
života a v to, že duše zemřelých 
se mohou v některé dny vracet na 
zem. 
V keltském kalendáři je 1. listopad 
začátkem nového roku a zároveň 
dnem, kdy se sekával svět živých 
se světem mrtvých. Obřadní ohně 
ukazovaly cestu bloudícím duším, 
které mohly konat dobré skutky, 
anebo se také mohly mstít za 

minulá příkoří. Při hostináchse 
počítalo s podílem jídla pro mrtvé, živí 
obětovali bohům a oblékali masky pro 
obřadní tance a průvody.  
Keltové sice nakonec podlehli 
expanzi Římské říše, ale některé 
jejich rituály se udržely. Spolu 
s obyčeji Řeků a Římanů jako i 
dalších národů tehdejší Evropy 
splynyly do proudu pohanských 
svátků, na který později navazovalo 
vítězné křesťanství. 
 
Křesťanské svátky. 
Křesťané věří, že stejně jako Kristus 
vstal z mrtvých a bude žít navěky, 
mohou být také všichni spravedliví po 

své smrti vzkříšeni. Víra v posmrtný 
život je podstatným prvkem 
křesťanství od jeho počátků. 
V průběhu několika staletí se ustálily 
dva církevní svátky. První z nich, 
svátek Všech svatých, má svůj 
základ v květnu roku 609, kdy byl 
v Římě slavnostně zasvěcen bývalý 
pohanský chrám všech starověkých 
bohů  Pantheon křesťanské Panně 
Marii a svatým mučedníkům. 
Původní květnový termín se na první 
listopadový den přesunul v 8. století, 
zřejmě proto, aby mohl nahradit 
stále živé pohanské svátky. 
Následujícího dne, 2. listopadu se 
slavila Památka všech zemřelých, 



12 
Krajanské  informace 

listopad 2010 
12 

spojená se vzpomínkou a 
modlitbou za mrtvé. Jsou to ti, 
jejichž duše ještě pobývají 
v očistci a procházejí jakousi 
přípravou na vstup do nebe. 
Modlitby živých jim pak mohou 
podle křesťanského výkladu 
pomoci k očištění od hříchů. 
K tomuto svátku patří lidový 
název Dušičky. 
 
Mléko pro duše 
Podle lidové víry vystupují 
v předvečer svátku duše 
z očistce, aby si alespoň na jednu 
noc odpočinuly od muk. S tím 
souvisí i řada pověrečných 
praktik, směřujících k tomu, aby 
jim živí alespoň trochu ulehčili 
jejich úděl. Lidé připravovali 
studené mléko, které ochlazuje, 
lampy plnili máslem namísto 
oleje, aby si jím mohly dušičky 
ošetřit spáleniny. Hlavně se však 
navštěvovaly hřbitovy a hroby 
svých zemřelých lidé zdobili 
květinami, věnci a svíčkami. Zajít 
na hřbitov a zavzpomínat na 
zesnulé je běžné dodnes. 
 
 
HALLOWEEN 
Od věku není léku a od smrti 
koření... 
 
A jak je to s halloweenem, který 
se v Americe slaví 31. října, 
v předvečer svátku Všech 
svatých? Dostal se sem nejspíš 
z Irska, chudé katolické země, 
odkud v minulosti směřovalo do 
zámoří za lepším životem několik 
početných vln vystěhovalců. Ti si 
z domova přinesli mnoho zvyků, 
včetně tradičního způsobu oslavy 
křesťanských svátků. Název 
vznikl z dobového výrazu All 
Hallow´s Eve (předvečer Všech 
Svatých). 
 
Hrůzyplné masky 
Dnes se halloween odehrává 
hlavně jako zábava ve znamení 
masek a převleků, a to co 
nejhrůznějších. Děti se strojí za 
smrtky, duchy, upíry a další 
strašidelné postavy a obcházejí 
domy sousedů. Vyrábějí se svítící 
dýně, pořádají večírky ve 
vyzdobených domech a po ulicích 
chodí skupinky v maskách. 
 
 
 

Nic neobvyklého 
Mnozí pravověrní katolíci považují 
halloween za pohanský svátek. A 
mají ve své podstatě pravdu. Irové, 
kteří ho do Ameriky přinesli, patří 
k potomkům starých Keltů, protože 
část keltských kmenů ustupujících 
před Římany se usadila právě v Irsku. 
Proto se řada keltských zvyků a 
obřadů objevovala v irských lidových 
tradicích po celá staletí. Na další 
podobu halloweenu navíc působilo 
mnoho dalších vlivů, daných 
mnohonárodnostním složením 
původních Američanů. A samozřejmě 
nelze opomenout ani vliv současného 
průmyslu, obchodu a reklamy. 
 
Ze světa 
Dušičky se slaví v celém 
křesťanském světě. Nejvíce si však 
tyto svátky užívají obyvatelé 
latinskoamerických zemí. Za všechny 
alespoň příklad z dnešního Mexika. 
Dušičky, zde nazývané Dia de los 
Muertos, jsou v Mexiku snad 
největším svátkem roku. Všichni se tu 
zúčastňují velkých příprav. Domy, 
restaurace i veřejná prostranství jsou 
zaplaveny květinami a výzdobou 
v křiklavých barvách. Chystají se 
bohaté hostiny. Trhovci na náměstích 
nabízejí pěkně vyvedené cukrové 
lebky v rozmanitých barvách či 
figurky kostlivců různých velikostí. 
Mexičané věří, že během svátků se 
duše zesnulých vrací na tento svět, 
aby se občerstvily a zavzpomínaly si. 
Slavnosti trvají několik dnů, během 
nichž rodiny zdobí oltáře na 
hřbitovech i doma. Kromě 
nezbytného kříže a svatých obrázků 
jsou na nich fotografie zesnulých, 
voda pro žíznivé duše, jídlo a 
oblíbené předměty nebožtíků. 
Většinou nechybí alkohol a cigarety, 
ale také židle k odpočinku, nové 
oblečení, květiny,...  
V dalších dnech se pak Mexičané 
setkávají na vyzdobených hřbitovech, 
kde však nevládne tichá a pochmurná 
atmosféra, s jakou se můžeme setkat 
v ČR. Hraje hudba, lidé se nahlas 
modlí nebo si povídají, rozkládají 
kempingové židličky, děti pobíhají 
mezi hroby, všude je plno světla ze 
svíček. Tak vypadá společná hostina 
s mrtvými, završená mnoha přípitky. 
 
 
MARTIN (11. listopad) 
 
Na den svatého Martina vesel se 
všechna rodina, alelujá... 

Tvrdí se, že posvícenecký oběd na 
sv. Martina býval nejbohatší v celém 
roce. Pojem „martinská husa“ 
dokáže dodnes probudit milovníky 
dobrého jídla. Je jasné, že se na 
svátek sv. Martina mnozí těšili celý 
rok. Známá pranostika praví, že 
Martin přijíždí na bílém koni, tedy že 
začíná padat sníh. Možná, že kdysi 
bývalo víc tuhých zim. Ale je také 
možné, že i zde došlo k posunu při 
přechodu na gregoriánský kalendář 
v 16. století. 
 
Voják i biskup 
Martin byl podle legendy nejprve 
římský voják, později poustevník a 
nakonec biskup. Žil ve 4. století. 
Pocházel z Horní Panonie, tedy 
území dnešního Maďarska, ale svůj 
křesťanský život prožil ve Francii. 
Jeho obrácení na víru způsobilo 
zázračné vidění. Když jedné chladné 
noci přijížděl jako důstojník 
císařského jezdectva do Amiens, 
potkal v bráně žebráka. Neměl nic, 
čím by ho obdaroval, sundal proto 
svůj plášť, rozťal ho mečem a 
polovinu věnoval promrzlému 
chudákovi. Následující noc se mu 
zjevil Ježíš oděný do darované 
poloviny pláště. Tento okamžik 
změnil Martinův život. Bylo mu málo 
přes dvacet let, když opustil 
vojenskou kariéru, nechal se pokřtít 
a stal se poustevníkem. 
V roce 371 byl zvolen biskupem 
v Tours. Skromný Martin přijal 
takovou hodnost s rozpaky a 
zpočátku bydlel dál v chatrči 
nedaleko svého kostela poblíž řeky 
Loiry, kolem níž záhy vyrostla osada 
mnichů. Později z ní vzniklo známé 
opatství Marmoutier. Pro svou 
skromnost a zbožnost byl Martin 
oblíbeným biskupem už za svého 
života, zemřel na konci 4. století ve 
věku 81 let. Dostal přídomek Martin 
z Tours. 
 
Patron dragoun ů 
Příběhy a legenda o životě sv. 
Martina se mísí s historickými 
skutečnostmi. V místech jeho 
poustevnického života nedaleko 
Poitiers se zachovaly zbytky staveb 
ze 4. a 5. století, patřící k prvnímu 
klášteru v Galii, dnešní Francii. 
Pravděpodobně jde o první klášter 
v celé západní Evropě. Proto byl 
také Martin uznáván jako průkopník 
mnišského života. Byl ochráncem 
franckých králů a franckého národa 
a přezdívalo se mu apoštol Galie.  
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Martin se stal patronem vojáků, 
hlavně těch jízdních, jako byli 
později dragouni nebo husaři, ale 
také ochráncem koní. Za patrona 
ho považovali i podkováři, zbrojíři, 
koželuzi, krejčí, rukavičkáři, 
kloboučníci a mnoho dalších 
profesí. V lidové víře byl 
ochráncem domácích zvířat a 
paradoxně i hus, které na jeho 
svátek tak často končily na 
pekáči. 
 
KATEŘINA (25. listopad) 
 
Řekla Káča Barce, nechme toho 
tance..... 
 
Svátek sv. Kateřiny býval ještě 
nedávno ve znamení tanečních 
zábav, zvaných kateřinské, při 
nichž měly přednost ženy. Tzv. 
ženské právo znamenalo, že o 
celou organizaci občerstvení i 
nájem hudby se staraly ženy, 
samy si také vybíraly tanečníky a 
partnery. A to celý den a celou 
noc až do rána, kdy se vše 
vracelo do obvyklých kolejí. 
Kateřinské zábavy a plesy bývaly 
v roce poslední, protože za 
několik dnů začínal advent, doba 
předvánočního půstu, kdy se 
podobné akce nemohly konat. A 
tak si lidé chtěli ještě naposled 
užít zpěvu, tance a zábavy. Kdysi 
se den sv. Kateřiny oslavoval 
ještě rozpustileji, s obchůzkami 
v maskách, divadelními scénkami, 
někde i nadílkou. I v nich hrály 
ženy hlavní roli. 
 
Trest za moudrost 
Podle legendy byla Kateřina 
krásná křesťanka, která nadto 
vynikala moudrostí a výřečností. 
Pocházela z bohaté alexandrijské 
rodiny v Egyptě, který byl tehdy 
součástí Římské říše. Do vězení 
se dostala za to, že vyzvala 
císaře, aby se zřekl pohanství a 
přestoupil ke křesťanské víře. 
Byla postavena před sbor učenců 
a filozofů, kteří jí měli víru 
v jednoho Boha rozmluvit. Místo 
toho však byli sami obráceni ke 
křesťanství. Za to je dal císař 
okamžitě upálit a Kateřinu předal 
katovi.  
To se stalo kolem roku 307, kdy 
byli křesťané nemilosrdně 
pronásledováni a popravováni. 
Krátce na to, v roce 313 za císaře 

Konstantina, bylo křesťanství 
povoleno a zrovnoprávněno 
s ostatními náboženstvími. Z Kateřiny 
se stala mučednice, jejíž tělo přenesli 
podle pověsti andělé do kláštera 
ležícího vysoko na hoře Sinaj 
v Palestině. Ve skutečnosti to však 
nebyli andělé, ale křesťanští mniši. 
Klášter sv. Kateřiny existuje na Sinaji 
dodnes a navštěvují ho tisíce 
poutníků. 
 
Patronka univerzit 
Příběh o krásné a vzdělané 
mučednici byl populární ve 
středověku. Sv. Kateřina byla jako 
patronka v oblibě zvláště v dobách 
křižáckých tažení do Svaté země. 
V rytířském světě patřila k předním 
světicím hned za Pannou Marií. Velmi 
si ji oblíbil také císař Karel IV., který jí 
dokonce na Karlštejně nechal 
postavit kapli se stěnami vykládanými 
drahými kameny. 
Díky své vítězné diskusi s padesáti 
pohanskými filozofy, které obrátila na 
křesťanství, se Kateřina stala 
ochránkyní učenců a studentů. Řada 
univerzit a knihoven si ji zvolila za 
patronku. Již od středověku je 
například patronkou filozofie na 
pařížské Sorbonně, právě tak jako na 
Univerzitě Karlově v Praze. Zároveň 
je ochránkyní panenské čistoty 
jeptišek i ostatních žen zvláště 
v Anglii, Francii a Belgii. Kromě toho 
je Kateřina patronkou přadlen, kolářů 
a vozků, brusičů nůžek, knihtiskařů a 
mlynářů, někde ji uctívají také holiči a 
chirurgové. 
 
ONDŘEJ (30. listopad) 
 
Milý Ondřeju, olovo leju... 
 
Svátek sv. Ondřeje byl v lidové víře 
považován za den vhodný k věštění. 
S postavou samotného Ondřeje však 
tato pověra nijak nesouvisela. Šlo o 
náhodu, protože jeho svátek připadal 
na počátek zimního adventu. Pro 
církev byl však den sv. Ondřeje 
významným svátkem, kromě jiného i 
proto, že jim začínal liturgický rok. 
V Říme jej slavili už od 6. století. 
 
Ondřejův kříž 
Ondřej byl Ježíšovým současníkem. 
V mládí žil spolu se svým mladším 
bratrem Šimonem na břehu 
Genezaretského jezera v Palestině a 
na živobytí si vydělával jako rybář. 
Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele 

a později se stal prvním učedníkem 
Ježíše. Záhy se k němu přidal i jeho 
bratr, později známý jako apoštol 
Petr. 
Po Kristově ukřižování podnikal 
Ondřej stejně jako ostatní 
apoštolové dlouhé misijní cesty, při 
nichž vysvětloval podstatu 
křesťanské víry. Došel až 
k Černému moři i na Peloponéský 
poloostrov, kde se nakonec usadil ve 
městě Patrasu. Byla to doba vlády 
římského císaře Nera. Zdá se však, 
že Ondřejova kázání nebyla jediným 
důvodem jeho pronásledování. Stal 
se totiž nepřítelem římského 
místodržitele v Patrasu. Uzdravil 
jeho ženu ze smrtelné nemoci, 
obrátil ji na křesťanství a přesvědčil, 
aby svému  manželovi odpírala jeho 
manželská práva. Proto ho nechal 
místodržitel Egeus uvěznit, a když 
se Ondřej ani po krutém mučení 
nevzdal své víry, byl kolem roku 60 
ukřižován. 
Pro tento způsob popravy používali 
Římané buď klasický rovný kříž, jaký 
známe dnes, anebo kříž ve tvaru 
písmene X, na němž odsouzenec 
umíral pomaleji. Od té doby se 
tomuto tvaru kříže říká Ondřejův 
(nebo ondřejský). S ním je tento 
světec nejčastěji zobrazován. 
 
Kouzla a pov ěry 
Den sv. Ondřeje byl prvním svátkem 
vánočního období. Ještě v minulém 
století se provozovala řada 
magických praktik se společným 
jmenovatelem – zjistit něco o své 
budoucnosti, případně se ochránit 
před zlými démony a mocí 
nastupující zimy. 
Nejsnazším a v minulosti velmi 
oblíbeným způsobem věštění bylo 
hádání podle předmětů. Ty se ukryly 
třeba pod překlopené hrnečky, které 
se postupně zvedaly. Hlína 
znamenala do roka smrt, hřeben 
nemoc, kousek chleba majetek a 
prsten svatbu. Na podobném 
principu fungovalo i známé lití 
roztaveného olova do vody. Jen pro 
určování tvarů a významů odlitků 
bylo třeba větší fantazie. Věřilo se 
také, že sny, které se zdají o 
svatoondřejovské noci, se určitě 
vyplní. 
 
 

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar
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Zábava 

a) ČEŠTINA 

Dnes se po nějaké době vrátíme k vyjmenovaným slovům, neboť takových cvičení není nikdy dost. 

Doplňte I, Í nebo Y, Ý: 

Brz-čko v-jde měs-c. Dobrom-la si přála v-datnou snídani: chléb se s-rem, ob-lné kl-čky a svůj obl-bený kef-r. Snil o 
životě v blahob-tu. Kam-la měla nel-čenou radost z přep-chového b-tu. Ludv-k zlom-l ob-čejné b-dlo na klepání 
koberců. Om-lem v-p-l roztok na m-tí automob-lů a potom pl-val m-dlové bubliny. Mez- nab-zeným zbožím b-lo také kv-
čící pl-šové prasátko. Bl-kající světlo v-mezovalo v-kop na s-lnici. M-hotavý plam-nek sv-čky spálil Sab-ně pram-nek 
vlasů. Spadl z v-šky a nab-l si nos. L-boval si ve v-řivé koupeli. Kotě se sv-nulo do klub-čka a ol-zovalo se jaz-čkem. 
Netop-r v-sel bl-zko v-kýře. V-nutil si, ab- ho vol-li. Při nav-jení se l-kový provaz přetrhl. 
 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 

b) HÁDANKA 

 
Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku? 

c) ČESKÉ OSOBNOSTI 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI:  

Tomáš Ba ťa 
 

(3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice) byl spolu s bratrem Antoní nem ml. a sestrou Annou 
zakladatelem obuvnické firmy Ba ťa a jeden z nejv ětších podnikatel ů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky 
ve výrob ě a prodeji svých výrobk ů, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích ekono mů. Jeho postupy a 
technologie byly na tehdejší podnikání revolu ční a jsou stále užívány jako p říklady top managementu. Pro 
svoji firmu dokázal vybudovat m ěsto Zlín. 
 
Dětství  
Tomáš Baťa pocházel z rodiny, 
která se po staletí zabývala 
ševcovstvím. První zmínka o 
ševci jménem Baťa je z roku 
1667. Tomáš, třetí dítě svého otce 
Antonína Bati, se narodil 3. dubna 
1876 ve Zlíně. Ve věku 10 let mu 
zemřela matka. O 2 roky později 
se jeho otec rozhodl znovu oženit 
a zároveň přestěhovat rodinu a 
živnost do Uherského Hradiště. 
Tomáš začal navštěvovat jinou 
základní školu, kde se místo 
českého jazyka vyučoval jazyk 
německý. 
Už v raném věku 12 let se začal 
zajímat o řemeslo. A to nejen, jak 
boty vyrábět, ale taky jak je co 
nejlépe prodat. V té době už v 
podstatě ovládal vše, co mu k 
živnosti ševce postačovalo. Ve 14 
letech odešel mladý Tomáš z 
domova. Proti vůli svého otce 
odjel do Prostějova, kde pracoval 
u firmy Fäber, vyrábějící 
ševcovské stroje. Tam se velmi 

zajímal o stroje ulehčující a zrychlující 
práci ševců. Brzy však dostal 
výpověď, protože se jeho 
zaměstnavatelé obávali konkurence. 
Tomáš se vrátil do otcovy dílny, ale 
po vzájemné neshodě odjel bez 
peněžních prostředků do Vídně za 
svou sestrou Annou. Ta mu finančně 
vypomohla a mladý Tomáš začal 
podnikat na vlastní pěst ve vlastní 
dílně. Jeho horlivost po zisku byla 
ovšem záhy ukončena neznalostí 
tamějšího trhu. Navíc neměl 
úřednické povolení vykonávat 
řemeslo. Proto se v doprovodu svého 
otce vrátil zpět do Uherského 
Hradiště, kde se stal obchodníkem. 
Těžké podnikatelské za čátky  
V roce 1894 se nechali Tomáš, bratr 
Antonín a sestra Anna, vyplatit svým 
otcem z rodinného podniku. Od své 
zesnulé matky dostali věno 800 
zlatých, se kterým ve Zlíně založili 
obuvnickou živnost, ohlášenou na 
nejstaršího sourozence Antonína 
Baťu ml.. Podle tehdejších norem 
nebyl Tomáš ještě plnoletý. Zpočátku 

vyráběli valašskou prošívanou 
houněnou obuv na symetrickém 
kopytě. (Jde o stejný tvar kopyta pro 
levou i pravou nohu). Při její výrobě 
využívali především práce domácích 
dělníků. Zaměstnávali okolo 10 
dělníků, kteří museli pracovat fixní 
pracovní dobu, za kterou dostávali 
pravidelnou týdenní mzdu. Tento 
způsob řízení podniku byl na tu dobu 
velice neobvyklý, ale také velmi 
průkopnický. 
V létě 1895 byl veškerý jejich 
majetek zastaven na splátky a 
směnky, které už nebylo možné 
platit. Začaly jim hrozit žaloby ze 
stran věřitelů. Přišla krize a Baťovi 
zjistili, že jsou na dně. Když Antonín 
odešel na vojnu, tak se Tomáš ujal 
vedení podniku. Pokusil se zbavit 
dluhů a to způsobem, který sám 
popisuje těmito slovy: 
„Brzy si mne práce podrobila celého. 
Všechno požehnání mého života 
počalo se tohoto dne. Pochopil jsem 
svoji pošetilost v napodobování 
lenošných lidí, ať pánů či nepánů. 
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Vykonáváním všech dělnických 
prací našel jsem cesty, které 
vedly k úspoře materiálu i 
zjednodušení dělníkovy práce… 
Suroviny nosil jsem na zádech z 
otrokovického nádraží od 
půlnočního vlaku, deset kilometrů 
od Zlína. Do rána jsem s jedním 
dělníkem nakrájel materiál a ráno 
vydal dělníkům. Dělníci pracovali 
ve dne v noci, až bylo dílo hotovo. 
Pak zase dělníci vyspávali a já jel 
v noci odvézt zboží, dovézt novou 
surovinu a i peníze na výplatu… 
Sám jsem nakupoval materiál, 
sám jej pořezal nebo stříhal, sám 
rozdělil mezi dělníky, sám přijal a 
prohlédl pár po páru, sám vyplatil 
dělníky, sám provedl všechno 
knihování a vyúčtováni…“ 
Léta rozkv ětu firm  
Do léta 1896 se Tomáš dluhů 
zbavil. Brzy nato však měla firmu 
postihnout další pohroma. Firma 
Koditsch a spol., u níž měli 
všichni ševci, včetně Baťových, 
uloženy směnky, zkrachovala. 
Firmu Tomášova otce to 
zruinovalo. Tomáš se ovšem 
nechtěl vzdát. Přišel s inovacemi, 
které měly tuto situaci vyřešit. 
Rozhodl se začít šít boty z plátna. 
Plátno bylo mnohem levnější a 
dostupnější, než pravá kůže. O 
tzv.„baťovky“ (plátěné boty s 
koženou podešví a elegantní 
špičkou z pravé kůže) začal být 
díky reklamě obrovský zájem. 
Výroba se rozjížděla ve velkém, 
proto Baťa zakoupil v Německu 
první šicí stroje s ručním 
pohonem. 
V roce 1897 byly všechny dluhy 
zaplaceny. Po dokončení stavby 
železniční sítě z Otrokovic do 
Vizovic, postavil Tomáš svou 
první výrobní halu. Zaměstnal 
kolem 40 dělníků a 20 šiček. 
Postupem času odkoupil další 
pozemky na území města Zlína, 
kam začal rozšiřovat firemní 
infrastrukturu. Firma A. Baťa byla 
v rozkvětu, ale její zakladatel a 
bratr Tomáše, Antonín Baťa ml. 
vážně onemocněl tuberkulózou. 
Proto se hlavou a vlastníkem 
firmy stal Tomáš Baťa a firmu 
přejmenoval ke dni 1.8.1900 na 
veřejnou společnost T&A Baťa. 
Hlavní činnost byla výroba 
plátěné a houněné obuvi. 
Nesmíme také zapomínat na 
sestru obou bratrů Annu Baťovou. 
O co méně se o ní hovoří, o to 

více se zasloužila o prosperitu fy 
BAŤA. Převzala od bratrů ekonomiku 
firmy a svým přístupem neumožnila 
zbytečnému plýtvání či 
nekoncepčnímu rozhazování 
získaných finančních prostředků. 
Za zkušenostmi do USA  
V roce 1904 přenechal Tomáš Baťa 
na čas vedení podniku účetnímu 
Štěpánkovi a rozhodl se odjet do 
Ameriky, získat nové zkušenosti se 
způsoby řízení organizace práce, 
výplaty zaměstnanců, uskladnění 
polotovarů pro výrobu obuvi. Z USA 
přijel po více než roce a do Zlína s 
sebou přivezl nejen nové plány 
výstavby továrních budov i nadšení 
pro americký směr managementu. 
Objednal též nové výkonnější stroje 
přímo z USA. Po svém návratu začal 
také Baťa stupňovat požadavky na 
dělníky: za špatně provedenou práci 
jim udílel pokuty ve formě srážek ze 
mzdy. Nepřistoupil na požadavky 
sociálně-demokraticky orientované 
odborové organizace, následkem 
čehož se uskutečnila stávka 
zaměstnanců. Baťa nastalou situaci 
vyřešil výpověďmi pro všechny 
stávkující a na jejich místo přijal nové, 
nekvalifikované pracovníky. 
Léta v čele firmy  
V roce 1908 zemřel těžce nemocný 
Antonín Baťa a sestra Anna Baťová 
se provdala. Tomáš definitivně 
zakotvil v čele firmy T&A Baťa, jejímž 
hlavním cílem se stala výroba 
lehkých baťovek. V roce 1910 bylo v 
podniku zaměstnáno asi 350 dělníků, 
denně se vyrobilo více než 3000 párů 
bot. S rostoucím objemem produkce 
rostla také imigrace nových 
pracovních sil. Nastal problém, kam 
všechny dělníky ve Zlíně ubytovat. 
Proto Baťa začal s výstavbou tzv. 
Baťových domků, z typických 
červených pálených cihel. Spolu s 
nimi vznikly ve Zlíně další budovy, 
které dnes tvoří charakteristickou 
architekturu celého města. V roce 
1912 přešly obuvnické dílny na 
výrobu celokožené obuvi. Byly také 
prováděny opatření k prohloubení 
racionalizace a intenzifikace práce. 
Firma, uzavírala s dělníky pracovní 
smlouvy, podle nichž dělníkům, kteří 
nedosáhli předepsaného pracovního 
výkonu, účtovala k náhradě tzv. ztráty 
na režiích. Jinak byli dělníci 
pokutováni za nedostatečně a špatně 
provedenou práci. V témže roce se 
Tomáš Baťa oženil s dcerou správce 
vídeňské dvorní bibliotéky, Marií 

Menčíkovou. Po 2 letech přišel na 
svět jeho jediný syn Tomáš II. 
Válečné období  
Hned na začátku první světové války 
dostala firma zakázku na výrobu 50 
000 párů vojenských bot, tzv. 
bagančat. Počet pracovníků i denní 
pracovní výkon rychle rostly. 
Stovkám mužů se pomocí práce v 
továrně podařilo vyhnout se 
povolávacím rozkazům, protože 
firma vyráběla pro rakousko - 
uherskou armádu. K válečným 
poměrům patřilo také to, že v 
podniku pracovala skupina ruských 
válečných zajatců. Od roku 1914 do 
roku 1918 se počet Baťových 
zaměstnanců zvýšil desetinásobně. 
Na konci války činila denní výroba 
téměř 6 000 párů obuvi a odhaduje 
se, že polovina armádních bot byla 
právě odsud. Byla zřízena vlastní 
koželužna a zakoupeny velkostatky 
pro zásobování dřevem a 
potravinami pro zaměstnance. 
Vlastní výrobou surovin firma ušetřila 
na nákladech. Ze stejného důvodu 
začala otevírat vlastní prodejny 
nejen ve Zlíně, ale po celém státě: v 
Praze, v Liberci, ve Vídni, v Plzni a 
dalších městech. 
Poválečná krize  
Bezprostředně po skončení války 
byla firma postižena odbytovou, 
výrobní a finanční krizí, způsobenou 
ztrátou válečných dodávek, 
stagnujícím zahraničním obchodem 
a sníženou koupěschopností 
obyvatelstva. Na konci roku 1918 
začala firma tuto krizi řešit tím, že 
zřizovala osobní účty svým 
zaměstnancům z jejich vlastních 
mezd a vkladů. Tato konta byla 
úročena 10% úrokovou mírou. Tyto 
naspořené peníze byly použity jako 
investice do provozního kapitálu. 
Ačkoliv zaměstnanci si po udání 
důvodu mohli tyto účty vybrat. Toto 
řešení krize mělo jen dočasný 
charakter. V roce 1919 se začalo v 
Baťových závodech stávkovat. Baťa 
již nemohl tuto stávku potlačit, tak 
nechal založit odborové organizace, 
kam si mohli dělníci volit své 
zástupce. Krize vyvrcholila o rok 
později, kdy došlo k celonárodní 
dělnické stávce. To zapříčinilo vznik 
Komunistické strany 
Československa. Tovární sklady byly 
zaplněny zbožím, v něm uložený 
kapitál se nehýbal a chyběl. Proto se 
Tomáš Baťa rozhodl k odvážnému a 
důmyslnému kroku. Dvakrát snížil 
cenu obuvi, čímž chtěl vyprodat 
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sklady. Nakonec snížil ceny o 
50% a mzdy o 40%. Pracovníkům 
to vykompenzoval tím, že jim 
poskytl určité slevy (např. 50 % 
zlevnění zboží ve firemním 
konzumu). Poloviční ceny 
působily jako magnet na 
zákazníky. Zásoby bot se výborně 
prodávaly a Baťa inkasoval 
deflací drahocenně zhodnocené 
peníze. Tímto opatřením prorazil 
krizové sevření, a jeho levné boty 
začaly ovládat trh. Čtyři písmena 
BAŤA se staly všudypřítomným 
symbolem odvážného a 
úspěšného podnikání. V roce 
1923 měla síť prodejen Baťa již 
112 poboček. V témže roce se 
Baťa rozhodl kandidovat ve 
volbách do obecního 
zastupitelstva na post starosty 
města Zlína, s heslem „Chci 
pracovat pro všechny. Bojovat 
proti bídě.“. Volby vyhrál. 
Plánovité hospodá řství  
Noví dělníci, kteří do Zlína 
přicházeli ve dvacátých a třicátých 
letech 20. století za prací, byli 
většinou zařazeni na stavby 
železnic a silnic v okolí Zlína. 
Zpravidla za stravu a ubytování. 
Pokud se osvědčili, byli okamžitě 
přijati na pracovní smlouvu do 
hlavní výroby, případně nastoupili 
dle vlastní specializace - stavaři, 
elektrikáři, chemici, atd. do 
dalších, nově tvořících se provozů 
firmy. Ti nejlepší z celého podniku 
měli možnost po pracovní době 
navštěvovat Baťovu školu práce k 
získání vyšší kvalifikace, vyšší 
odbornosti, mohli se věnovat 
výuce cizích jazyků.V této škole 
viselo Baťovo heslo:"Neříkej mi, 
že to nejde- řekni mi, že to 
neumíš". To vše vedlo postupně k 
získávání řídících a 
manažerských funkcí jak v 
Československu, tak i v nově 
zakládaných pobočkách po celém 
světě. 
Baťa se začal v roce 1924 
orientovat na zahraniční obchod. 
V zahraničí budoval obchodní síť 
prodejen. Prodával za ceny pod 
cenovou úrovní konkurence, čímž 
ji dokázal likvidovat. Výroba 
vzrůstala, na konci roku 1925 
pracovalo v Baťově koncernu 5 
200 zaměstnanců. V prvním 
sestaveném desetiletém plánu 
předpovídal denní výrobu 100 000 
párů bot, ale tento plán byl po 

roce překonán téměř o dvojnásobek. 
Proto se začaly tvořit roční plány, 
které v sobě zahrnovaly plány 
veškerých oddělení výroby. Ty byly 
dále rozděleny na týdenní plány a ty 
pak na denní programy. Tudíž na 
každý den byl stanoven přesný obrat, 
kterého muselo být dosaženo. 
Samosprávné dílny  
Další revoluční inovací bylo vytvoření 
hospodářských jednotek, které měly 
vlastní účet zisků a ztrát. Tyto 
Samosprávné dílny tvořily základní 
buňku celého podniku. V čele stál 
mistr, který za vše nesl 
zodpovědnost. Každé oddělení a 
každá dílna, v pravém smyslu slova, 
kupovala ve výrobním procesu od 
předcházejícího oddělení zboží, které 
po zpracování zase prodávala 
následujícímu oddělení.Přitom si 
musela pečlivě polotovary 
překontrolovat a převzít-jak je jednou 
převzala, tak za kvalitu také 
naodvolatelně odpovídala.Tím ušetřil 
na kontrolorech, a přitom vyráběl ve 
špičkové kvalitě. Na tento systém 
navazoval systém správních budov, 
který fungoval na podobném principu. 
Systém mezd  
Tomáš Baťa užíval čtyři základní 
druhy mezd: 
pevná mzda – brali technicko-
hospodářští a administrativní 
pracovníci 
individuální úkolová mzda – dostávali 
dělníci na některých speciálních 
postech 
kolektivní úkolová mzda – pro dělníky 
v dílnách 
mzda účasti na zisku – pobírali 
někteří vedoucí pracovních úseků 
Typická je také Baťova cena, která 
skoro vždy končila devítkou. 
Jednoduše 999 Kč vypadá opticky 
lákavěji, než 1000 Kč, přitom jde o 
rozdíl pouhé jedné koruny. 
Expanze podniku  
V letech 1926–1928 vzrostl export 
obuvi a firma Baťa ovládala více než 
polovinu československého vývozu. 
Ve firmě došlo k zavedení pásové 
výroby, která byla používána v 
závodech Henryho Forda. 
Produktivita práce vzrostla o 75% a 
počet zaměstnanců o 35%. Čistý 
obrat firmy činil 1,9 miliardy Kčs. 
Koncem roku 1928 tvořila továrna 
komplex 30 budov. Koncern se 
rozrůstal a Baťa začal navíc podnikat 
do dalších sfér hospodářství 
(gumárenský, chemický, textilní, 
dřevařský průmysl). Vytvořil celou 

řadu výchovných i vzdělávacích 
organizací (Baťova škola práce). 
Roku 1931 se rodinný podnik změnil 
na akciovou společnost se 
základním kapitálem 135 000 000 
korun a začaly vznikat dceřiné 
společnosti po celém světě, továrny 
v Německu, Anglii, Nizozemsku, 
Polsku a mnoha dalších zemích. Ve 
Zlíně vzniklo vlastní filmové studio, 
které se zabývalo natáčením reklam 
na obuvnické výrobky. Později se ze 
studia staly známé Filmové ateliéry 
Kudlov. Ve Zlíně se v třicátých 
letech, po tragické smrti T.Bati, 
budovaly další významné stavby. 
Nevlastní bratr Tomáše Bati, Jan 
Antonín Baťa, který převzal na 
základě závěti celou firmu Baťa, 
pokračoval v rozvoji firmy. Mezi 
významné stavby z té doby např. 
patří Velké kino, v té době největší 
kino ve střední Evropě, Hotelu (nyní 
hotel Moskva), domovů pro ženy a 
muže, Domu umění, tzv. Baťova 
kanálu - rozšíření a prodloužení 
vodní cesty až do Otrokovic s 
částečným využitím i řeky Moravy, 
(každý den na stavbě pracovalo na 
800 dělníků, práce se prováděly 
ručně, bez použití mechanizace), 
výstavba rodinných domků na Lesní 
čtvrti atd. Další významná stavba 
Baťův mrakodrap (1938) - nesl 
přívlastek "nejvyšší betonová stavba 
Evropy". Mrakodrap byl správním a 
administrativním centrem podniků 
Baťa. Po druhé světové válce 
administrativním a řídícím centrem 
podniků Svit. Dnes, po rozsáhlé 
rekonstrukci, zde sídlí krajský úřad 
Zlínského kraje. 
 
 
Tragická smrt  
12. července 1932 Tomáš Baťa 
zahynul spolu se svým pilotem 
Jindřichem Broučkem při letecké 
nehodě, když ve svém osobním 
letadle Junkers F 13 letěl do 
Švýcarska, aby se zúčastnil otevření 
nové pobočky (v té době měla firma 
Baťa pobočky již ve více než 60 
státech). Startoval z firemního letiště 
v Otrokovicích za husté mlhy. 
Havarovali těsně po startu ještě na 
pozemku firmy. Na pohřbu Tomáše 
Bati pronesl smuteční řeč jeho 
nevlastní bratr a nástupce ve firmě 
Jan Antonín Baťa.  

 
Zpracovala: Mirka Schullerová
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d) RECEPTY 

 
Dnes pro vás máme recepty na dvě z těch jídel, které se podávaly letos na oslavě dne vzniku samostatného státu na 
rezidenci velvyslance. Slyšeli jsme na ně jen samou chválu, a tak jsme si říkali, že by je jistě ocenili jak ti, kteří je na 
slavnosti sami ochutnali tak ti, kteří tuto možnost neměli. Jak jsme se už zmínili, jsou z kuchyně paní Alenky Strolené.  
Paní Alenka je ale bohužel, nebo bohudík, z rodu těch kuchařek, které vaří “citem” a tak je velice těžké dát její recepty 
na papír. Bohužel proto, že se od ní nedozvíte jiné míry  než je “přiměřeně”, “trošku”, “tak akorát”, “malinko” nebo 
“podle chuti” a bohudík proto, že při konzumaci každého jejího jídla cítíte na jazyku, že je připraveno s láskou.  
Ještě předesílám, že právě pro tu “přiměřenost” nám je paní Alenka nechtěla pro Krajanské informace dát, protože se 
obávala, že nejsou pro uveřejnění dost dobré. 
Dnešní recepty jsou tedy určeny těm kuchařkám a kuchařům, kteří jsou ze stejného soudku jako paní Alenka, tedy 
těm, kteří stejně jako ona vaří “citem”.  
 
 
 
Slavnostní  
 
Alenčina sekaná 
 

Budete potřebovat 
 
Na samotnou sekanou: 

o Mleté hovězí maso – tak akorát 
o Rohlíky namočené ve vodě (někdo namáčí v mléce, paní Alenka ve vodě) – trochu 
o Vajíčko 
o Trochu nadrobno nakrájené cibule  
o Trochu míň nadrobno nakrájených rajčat a barevných paprik 
o Podle chuti sůl rozetřená s česnekem, pepř, majoránka, barbeque koření,  
o Trošku majonézy  
o Olej na pečení a trochu mléka s rozšlehaným vajíčkem na potření 
o Nějaké nahrubo nakrájené bylinky a kmín na posypání 

Na nádivku: 
o Vajíčka 
o Trochu nadrobno nakrájené cibule 
o Trochu nadrobno nakrájené slaniny 
o Trochu nadrobno nakrájených rajčat a barevných paprik 
o Podle chuti sůl a pepř 
o Strouhaný sýr 
o Strouhanka 

 
Nejdříve připravíte nádivku. Na pánvi na trošce oleje osmažíte cibulku a slaninu, přidáte nadrobno nakrájená rajčata a 
papriky, stále smažíte, ochutíte solí a pepřem a nakonec zalejete rozšlehanými vajíčky. Až se vajíčka srazí, odstavíme 
z plotny a necháte vychladnout. 
 
Sekaná: hovězí maso, namočené rohlíky, cibulku, rajčata a papriky smícháte dohromady. Ochutíte kořením a přidáte 
vajíčko a majonézu, abyste docílili správné konzistence. 
Na kuchyňský stůl nasypete asi 2cm silnou vrstvu strouhanky. Na ni rozetřete sekanou, také asi na 2cm silnou placku. 
Na sekanou rozetřete nádivku, kterou posypete strouhaným sýrem. Nádivku neroztírejte až do kraje, protože sekaná 
by se vám pak špatně balila. Sekanou, potřenou nádivkou, zabalíte do “nohavice” (jako štrůdl). Při balení k sobě celou 
nohavici pevně stlačujte, aby se vám nerozpadla. Strouhanka slouží pouze k tomu, aby se vám sekaná nelepila na stůl 
a na samotné nohavici jí zůstane jen malá vrstva. Nohavici přeneste na plech, polijte olejem, potřete vajíčkem 
rošlehaným v mléce a posypte nahrubo nakrájenými bylinkami a kmínem, ať je to, jak říká autorka, “barevné a hezké”. 
Pečte na 180*C 45 minut až hodinu. Až se sekaná začne péct, teprve pak podlijte troškou vody, aby se vám pečínka 
nespálila. 
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Jemný  
 
Alenčin guláš 
 
Budete potřebovat 

• Hovězí maso nakrájené na kostky 
• Nadrobno nakrájená cibule 
• Olej 
• Česnek utřený se solí, barbeque koření, pepř, červená paprika – může být i pálivá 
• Trochu mouky na zahuštění – může být pšeničná nebo kukuřičná 
• Hovězí kosti morkové 
• Kostička zdejšího „Masoxu“ 
• Bobkový list, celá skořice, celý pepř, pár hřebíčků 

 
Nejdříve si připravíme silný vývar. Do hrnce dáme hovězí kosti a kostičku „Masoxu“, zalejeme vodou, přidáme bobkový 
list, celou skořici a celý pepř a hřebíček a necháme vařit. 
Na pánvičce na oleji osmažíme cibuli s masem do hněda, přidáme barbeque koření a papriku – ale pozor, koření příliš 
nesmažíme, aby se nespálilo a nezhořklo. Zalijeme vývarem a vaříme do měkka. Před dovařením zahustíme moukou 
rozmíchanou v troše vody. Nakonec ochutíme česnekem rozetřeným se solí a pepřem. Už nevaříme, jinak česnek 
ztratí chuť. 
 
Dobrou chuť. 
A úplně na závěr ještě paní Alenka vzkazuje, že jestli vám to náhodou nedopadne dobře, tak to není její chyba. 

 
Podle paní Alenky sepsala Radka Hejmalová-Millar 

 

e) HUMOR 

 
Povídky Šimka a Grossmana – od paní Lenky Steidlové  
 

Moje jízda tramvají 
 

Od té doby, co jsem byl p římým sv ědkem toho, jak řidi č elektrické soupravy č. 15 při jízd ě z kopce 
zjistil, že brzdy nepracují, ani když jim domlouvá,  a odb ěhl do vle čňáku poradit se s kolegou, co te ď, aby nás 
pak p řišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezitím p řistáli, že už dál nejede, abychom 
vystoupili a nezdržovali dopravu, nebo ť obrací, jezdím elektrikou co možno nejmén ě. 

 
Minulý týden k nám však 

zavítal bratranec Jóna z venkova 
na návštěvu. Všechny nás to 
potěšilo, zvláště když vyndal 
z nůše dvě kachny a hroudu 
másla. Mé nadšení pro něho 
ochablo v tom okamžiku, jakmile 
po obědě projevil přání projet se 
se mnou po Praze tramvají. 

„Půjdeme raději pěšky,“ 
řekl jsem důrazně. „Aspoň nám 
neunikne žádná historická 
památka.“ „Já bych chtěl jet 
tramvají,“ řekl Jóna, „nikdy jsem 
v ní ještě nejel.“ „O nic jsi 
nepřišel,“ domlouval jsem mu. „Na 
splašené krávě jsi jel?“ „To jsem 
jel“, připustil příbuzný. „Tak vidíš, 
to je stejný, jenže se míň 
mačkáš.“ Jóna se na mne 
nedůvěřivě podíval a pak řekl tiše 
k mému otci: „Strýčku, chtěl bych 
se projet tramvají.“ Nato sáhl do 
nůše a jen tak vytáhl hrnec plný 
sádla. Otec zakřičel: „Jóna se 

chce projet tramvají, tak se s ním 
projedeš tramvají! Je to host. 
Maminko, namaž mi chleba sádlem, 
nějak mi vyhládlo.“ Nezbývalo než se 
podvolit osudu. Vyšli jsme s Jónou do 
ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil 
přemluvit, abychom do tramvaje 
nevstupovali, navrhoval jsem 
dokonce, že ho ponesu, ale trval na 
svém. Začínal jsem ho nenávidět. 
„Budeš mít, co chceš, venkovane,“ 
pomyslel jsem si a táhl bratrance ke 
stanici. Tam už stálo značné 
množství lidí, takže jsme co chvíli 
padali z refýže do ulice. Auta se nám, 
nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze 
jednoho staříka táhla škodovka asi 
patnáct metrů za sebou, ale on se 
nakonec přece jen pustil, a tak to 
dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem 
poznal, že žádná tramvaj už asi 
osmdesát minut nejela. „Lumpové,“ 
křičel jeden pán, který zřejmě 
pospíchal. „Takovýhle intervaly 
nemají snad ani sobí spřežení na 

Čukotce!“ Jakási tlustá paní 
s bradavicí na nose k němu 
přistoupila, zamávala legitimací 
lidové kontroly a vyzvala ho, aby 
nepobuřoval. „Koho pobuřuju, babo 
děsná,“ zahřímal pán, ale jeho slova 
zanikla v hukotu přijíždějícího 
elektrického vozu. Řidič půl hodiny 
mačkal páku, pak vstal a otevřel 
dveře ručně. Lidé se začali hrnout 
dovnitř, a to tak silně, že zadními 
dveřmi zase vystupovali ven. „Tomu 
říkám koloběh života,“ zvolal jakýsi 
muž, „toho se měl dožít Darwin.“  

Průvodčí se vztyčila 
v pokladně a lidem, kterým vydala 
jízdenku, procvakla kleštičkami levé 
ucho, aby si udržela přehled o tom, 
kdo platil. Pán těsně u dveří, který 
neustále úpěl, žádal poloviční 
jízdenku. „Jak to poloviční, vždyť je 
vám nejmíň čtyřicet?“ divila se 
průvodčí. „No jo, čtyřicet, ale ručičku 
a nožičku mám uskřípnutý venku!“ 
Na ta slova řidič otevřel dveře a 



19 
Krajanské  informace 

listopad 2010 
19 

výhybkovou tyčí vystrčil muže ven 
řka, že takové, kteří narušují 
plynulou dopravu, nemá rád. 
Konečně jsme se rozjeli. Jóna byl 
zřejmě vyděšen a šeptal mi, že 
chce ven. „Máš, co jsi chtěl,“ 
prohlásil jsem tvrdě a prorazil 
hlavou okno, protože tramvaj 
sebou divně trhla. Průvodčí nás 
informovala, že  vypadla kladka, a 
zároveň nám prodala nové 
jízdenky, protože jsme přerušili 
jízdu. 

Řidič mínil, že jsme 
neukáznění, a posypal nás trochu 
pískem. Tlustý Jóna se rozplakal. 
Vůbec mi ho nebylo líto. Naopak 
jsem mu poťouchle radil: „No, 
prohlížej si krásy Prahy, 
bandasko, bude ještě hůř.“ A bylo. 

Stará paní na nás ukázala prstem a 
pištěla: „Chuligáni, starýho člověka 
nepustí sednout!“ Upozornil jsem jí 
jemně, že celou cestu stojím na jedné 
noze a ještě ne na své. „Stojí, stojí, 
ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já 
je znám,“ vřeštěla paní a udeřila Jónu 
deštníkem. „Osobo, netlučte toho 
hocha,“ zastal se nás solidní pán, 
„vždyť to na něm zanechá následky.“ 
„Vás asi tloukli denně!“ obořila se na 
něj dáma. Začala rvačka. Lidé se 
v obavách hrnuli na druhou stranu. 
Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli 
po dvou kolech. „Rovnováhu 
udržovat, rovnováhu udržovat,“ 
přikazoval řidič a zařadil zpátečku. 
Tím nastal opět přesun a tramvaj 
dopadla na všechny čtyři. „Mělo by se 
střídat, jsme taky unavený,“ prohlásil 

malý dědeček a rozhlédl se po 
lidech, kteří seděli. „Samozřejmě, 
střídat!“ ozvalo se ze všech stran a 
stojící se vrhli na sedící. Ti ovšem 
hájili svá místa. „Chci vystoupit,“ 
dožadovala se jedna slečna. 
„Stanice je zrušena, stavíme až na 
konečné,“ zněl řidičův hlas. „To je 
koloběh života,“ nezapomněl 
upozornit filozof. Ale lidé už neměli 
myšlenky na filozofii a ušlapali ho. 
„Nevím, jak vy,“ ohlásil asi tříletý 
chlapeček lidem, „ale já se 
počůrám!“ „Musíš vydržet na 
konečnou,“ nařizovala mu zoufale 
matka. Konečně jsme tam byli. 
Lidé se vypotáceli z vozu a padali 
vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík 
si klekl tváří k východu a hlasitě 
děkoval, že jízdu přežil. 

 
 
…návdavkem ještě pár vtipů 

*Dědeček přijde k lékaři a povídá:  
"Pane doktore, já mám takový problém, už týden se nemůžu vůbec vymočit. Jdu na záchod a ani kapka." 
Doktor: "Tak se svlékněte a podíváme se na to." 
Děda se tedy svlékne, doktor se na to podívá a říká: "No jo, dědo, vždyť vy na tom máte uzel!"  
Dědeček: "Ježíšmarjá, já zapomněl koupit chleba." 

*Bohatá tchýně chce zjistit, jaké má zetě a tak navštíví prvního bohatšího. Má krásný dům i bazén a tak do něho skočí 
a dělá, že se topí. Zeť vyběhne z domu, obětavě skočí za ní a zachrání ji. Ráno před domem mu stojí Octavia s 
nápisem "Děkuji - Tchýně". 
Přijde k mladšímu chudšímu. Ten nemá ani bazén, ale u domu mu teče říčka a tak do ní skočí. 
Zeť na ní z okna kouká a jen tak nevšímavě mávne rukou. Když si večer lehá do postele, přemýšlí: "Mohl jsem ji 
zachránit, měl by sem alespoň oktávku." Když se ráno probudí, před domem stojí nový meďour a na něm nápis: 
"Děkuji - tchán". 

*"Pane, doktore strašně zapomínám!" 
"A kdy jste si toho všiml?" 
"Čeho?" 

*Sedí voják na pařezu a cucá patronu.  
Najednou patrona bouchne a roztrhne mu pusu od ucha k uchu.  
Přijde druhý voják a říká: 
"Ty blbče, ty se tomu směješ, ale mohlo tě to zabit!" 

*Ministr obrany přijal tři reprezentanty veteránů z Balkánského konfliktu. 
"Každého z vás odměním podle vašeho přání, preferuji originální nápady!" povídá ministr. 
První chtěl dům, druhý nové auto - to bylo obratem splněno. 
Třetí měl skutečně originální přání: 
"Já bych si přál mít tolik desetikorun, v řadě, kolik měří  vzdálenost od vrcholu mého přirození ke kulkám." 
"Žádný problém," říká očividně pobavený ministr. 
Přivolaný lékař měří a zároveň volá: "Kde máš kulky?" 
"Na Balkáně!" 

Připravila: Mirka Schullerová
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f) ZAJÍMAVOSTI 

 
Státní symboly České republiky 

Českých státních symbolů je celkově 7: 
Velký státní znak 
Malý státní znak 
Státní barvy (trikolóra) 
Státní vlajka 
Vlajka prezidenta republiky 
Státní pečeť 
Státní hymna - Kde domov můj? 
 

 
Velký státní znak 

 
Malý státní znak 

 
Státní barvy (trikolóra) 

Státní vlajka 

 
Vlajka prezidenta republiky       Státní pečeť 

 
       Státní hymna 

   

 
Ostatní symboly 
Tradiční symboly českého státu, které nejsou zakotveny v ústavě: 
České korunovační klenoty, především Svatováclavská koruna 
Národní strom - Lípa malolistá (srdčitá) 
 

 
 
 

 

*Velký státní znak tvo ří 
čtvrcený štít. 
 V prvním a čtvrtém poli je 
historický znak Čech - stříbrný 
dvouocasý lev ve skoku se zlatou 
zbrojí a zlatou korunou na 
červeném poli. Ve druhém poli se 
nachází znak Moravy – orlice 
stříbrno-červeně šachovaná se 
zlatou zbrojí a korunou na 
modrém poli. Ve třetím poli je 
znak Slezska – černá orlice se 
stříbrným půlměsícem 
ukončeným trojlístky, se zlatou 
korunou a červenou zbrojí na 
zlatém podkladu. Velký státní 
znak reprezentuje spojení všech 

historických zemí státu. Autorem 
návrhu i výtvarného provedení je 
heraldik Jiří Louda. Velký státní znak 
slouží k vnější reprezentaci státu a k 
označení budov, ve kterých sídlí 
orgány státní správy, státní úřady a 
pod. Jeho originál je v tuto chvíli (r. 
2008) ztracen. 
 
*Malý státní znak je tvo řen 
červeným polem, na kterém je 
umístěn historický znak Čech 
stříbrný dvouocasý lev ve skoku se 
zlatou zbrojí a zlatou korunou. Byl 
užíván Přemyslovci již v 13. století, 
státním znakem od roku 1990 nejprve 
jako znak České republiky v rámci 

ČSFR. Dnes je používán na 
místech, kde dochází k rozhodnutí 
ze státní moci. Např. na razítkách a 
pečetidlech úřadů státní správy a 
samosprávy nebo na cedulích 
označujících památné stromy. Malý 
státní znak se také používá k 
označení sídel orgánů, které byly 
pověřeny výkonem státní moci - 
soudy, exekutoři, hygienické stanice 
a pod. 
 
*Státní barvy jsou jedním ze 
státních symbol ů České 
republiky . 
Jsou to bílá, červená a modrá v 
uvedeném pořadí a nazývají se 
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trikolóra. Podle neoficiální 
interpretace symbolizuje bílá 
barva čistotu, červená krev 
prolitou vlastenci za svobodu 
vlasti a modrá bezmračnou 
oblohu. Trikolóra zachovává 
oficiální pořadí státních barev, bílý 
pruh má vždy nahoře nebo vlevo 
z pohledu pozorovatele. 
Vymezení odstínů státních barev 
není zákonem upraveno. 
 
*Vlajka České republiky 
je podle zákona o státních 
symbolech ČR (3/1993 Sb.) 
jedním ze státních symbolů 
České republiky. Způsob 
používání stanoví zákon o užívání 
státních symbolů (352/2001 Sb., 
původně 68/1990 Sb.) na domácí 
i mezinárodní scéně. V rozporu s 
ústavním zákonem ČSFR o 
zániku ČSFR je od 1. ledna 1993 
identická s vlajkou bývalého 
Československa. Od 13. března 
1990 do 31. prosince 1992 měla 
Česká republika dvojbarevnou 
bíločervenou vlajku, která však 
byla v praxi užívána jen velmi 
sporadicky. Bikolóra a trikolóra 
 
Historickou vlajkou Čech byla 
bíločervená bikolóra,  
podobně jako u sousedního 
Polska. Tato bikolóra měla svou 
historickou tradici v královském 
(státním) vojenském praporu, 
využívající barvy (tzv. tinktury) 
erbu Českého království. Podle 
heraldických pravidel se na 
českém praporu objevovala na 
horní polovině bílá barva 
(symbolizující stříbrného českého 
lva) a na dolní polovině červená 
barva (symbolizující červené pole 
štítu). Proto se také tento český 
prapor nelišil od polského státního 
praporu (stříbrná orlice na 
červeném poli). Tato historická 
bikolóra v dobách národního 
obrození, kdy se začaly razit 
panslovanské myšlenky, začala 
pomalu ustupovat slovanské 
(fakticky ruské) trikolóře, která 
obsahuje (kromě červené a bílé) 
rovněž modrou barvu a vychází z 
nizozemské vlajky. Pro odlišení 
od ostatních trikolór, dělící své 
národní barvy ve vlajce do pruhů, 
bylo r. 1920 zákonem rozhodnuto, 
že pole přidané modré barvy bude 
mít tvar klínu, směřující do 
poloviny vlajky. Význam tohoto 
modrého klínu byl obvykle 

vykládán jako symbol Slovenska. 
Jiným výkladem je to, že tento "modrý 
trojúhelník" je jedním ze základních 
znaků svobodného zednářství, tedy 
hnutí, které hrálo v počátcích RČs 
významnou roli. Proti tomuto návrhu 
čs. vlajky se ihned zvedl odpor 
především katolické církve, stejně 
jako proti první emisi čs. bankovek, 
které s viditelnými zednářskými znaky 
vytvořil svob. zednář Alfons Mucha - 
na popud jiného zednáře, tedy 
ministra financí Aloise Rašína. 
Po vyhlášení nezávislé a unitární 
Československé republiky roku 1918 
vyvstal problém mít jako nezávislý 
stát vlajku, která by mohla stát 
reprezentovat ve světě. Zpočátku se 
používala dvojbarevná bíločervená 
vlajka. 
Speciálně určená komise dostala na 
popud univerzitního profesora G. 
Friedricha roku 1919 úkol vytvořit 
návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik 
návrhů, ze kterých nejvíce kladných 
ohlasů sklidil návrh na horizontální 
bikolóru, která byla doplněna modrým 
klínem, který sahal do 1/3 vlajky. 
Autorem tohoto návrhu byl státní 
úředník Jaroslav Kursa. Po úpravách 
byl klín prodloužen a sahá do 1/2 
vlajky. Podoba vlajky byla následně 
poslanci dne 30. března 1920 v 18:45 
vyhlášena a uznána a stala se 
oficiální vlajkou Československa na 
celou dobu jeho trvání, až do roku 
1992. 
 
Sporná autorství 
Kursa nebyl jediným člověkem, 
kterému se v minulosti připisovalo 
autorství české vlajky. V 60. letech se 
například všeobecně soudilo, že jejím 
autorem je akademický malíř Jaroslav 
Jareš. Rok po jeho skonu, na podzim 
1968, přinesl časopis Reportér 
rozhovor s vdovou po domnělém 
autorovi. Ta se o autorství svého 
muže dozvěděla údajně náhodou v 
roce 1933, poté co využila odchodu 
svého muže do kavárny, aby mu jako 
obvykle udělala pořádek ve věcech. 
Když mezi starými kresbami nalezla i 
několik návrhů na státní vlajku, 
žádala po svém muži vysvětlení, a 
ten se jí k autorství, které doposud 
důsledně tajil, přiznal. Mezi ostatními 
Jarešovými návrhy figuroval např. 
husitský motiv s černým klínem a 
emblémem kalicha, jenž měl dle 
autorových představ propojovat 
bojové tradice husitské s 
legionářskými. Výsledný - a "vítězný" 
- modrý klín pak údajně znázorňoval 

barvu slovenských hor, neboť si 
Jareš jako krajinář tuto zemi oblíbil. 
Zpráva České vexilologické 
společnosti k určení autorství státní 
vlajky nicméně konstatuje, že v 
tiskovém sdělení ministerstva vnitra 
z roku 1920 není o Jarešovi žádná 
zmínka. Byť se na výstavách prací 
tohoto malíře od 60. let objevila 
kresba vlajky totožná s vítězným 
návrhem, není jisté, že vznikla 
skutečně před přijetím zákona o 
státní vlajce, a rozhodně neopustila 
malířův ateliér. Podle vexilologa 
Aleše Brožka, který se věnuje historii 
české vlajky, zas Jareš sice 
pravděpodobně došel ke stejnému 
závěru a stejné myšlence jako 
členové kolektivu znakové komise, 
nebyl však jejím členem, takže jej 
nelze pokládat za pravého autora.  
 
Protektorát Čechy a Morava 
Za německé okupace Českých zemí 
v dobách Protektorátu Čechy a 
Morava mezi lety 1939–1945 platila 
vlajka se třemi horizontálními pruhy. 
Tato vlajka vycházela z barev ústavy 
z roku 1920. 
 
Český stát v rámci federace 
Česká socialistická republika, vzniklá 
1. ledna 1969 v rámci federalizace 
Československa, nikdy neměla 
vlastní ústavu, znak ani vlajku – 
pouze k ní mohla být přiřazována 
první část dvojdílné federální hymny 
a jednotlivé prvky z dalších 
federálních státních symbolů. 
V roce 1968 byla ustanovena komise 
expertů v čele s J. Šebánkem, která 
měla stanovit znak a vlajku České 
socialistické republiky. Komise 
navrhla zavést bíločervenou bikolóru 
a vrátit se k původnímu znaku 
českého státu. Návrhy byly 
připraveny až v červenci 1969. 
Stranické i státní orgány tehdy 
návrhy odložily, takže Česká 
socialistická republika nikdy vlastní 
znak a vlajku neměla. 
Návrh na vydání ústavního zákona o 
státních symbolech České, 
Slovenské a Československé 
republiky předložil až na přelomu let 
1989–1990 prezident ČSSR Václav 
Havel. Dne 26. ledna 1990 
předsednictvo České národní rady 
přikázalo návrh projednat ve 
výborech ČNR. Vytvořená komise 
předložila dva návrhy znaku ČR. 
Autorem byl J. Dolejš, obě varianty 
se objevily v návrhu ústavního 
zákona ze 13. února 1990. Tentýž 
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návrh popisoval i vlajku ČR jako 
bíločervenou bikolóru s poměrem 
stran 2:3. V dalších návrzích se 
pak objevovaly souběžně dva 
znaky jako tzv. malý znak a velký 
znak. Souběžně byla navržena i 
česká hymna, tvořená první částí 
dosavadní československé 
hymny. Nové státní symboly 
navázaly na kontinuitu původních 
zemských symbolů. Česká 
národní rada tak ústavním 
zákonem č. 67/1990 Sb. zavedla 
s účinností ode dne vyhlášení (13. 
března 1990) státní vlajku 
složenou ze dvou stejně širokých 
pruhů, spodního červeného a 
vrchního bílého, při poměru šířky  
vlajky k délce 2:3 (zákon č. 
68/1990 Sb. stanovil pravidla pro 
používání státních symbolů). 
Polská vlajka se od této vlajky 
lišila pouze poměrem stran 5:8. 
Při volbách v roce 1990 sice měla 
být u všech volebních místností 
vyvěšena jak československá, tak 
česká vlajka, ale česká 
dvojbarevná vlajka s červeným a 
bílým pruhem, značně podobná 
polské, se za dobu své platnosti 
příliš nevžila a mnohde nebyla 
používána ani v povinných 
případech. 
Slovenská národní rada ústavním 
zákonem č. 50/1990 Sb. zavedla 
vlajku tvořenou třemi stejně 
širokými vodorovnými pruhy, v 
pořadí svrchní bílý, prostřední 
modrý a spodní červený, s 
poměrem stran rovněž 2:3. 
 
 

Samostatná Česká republika 
Po zániku federativního 
Československa původní 
československou vlajku převzala 
Česká republika jako jeden z 
nástupnických států. Tento krok však 
byl v rozporu s dohodami mezi 
českou a slovenskou politickou 
reprezentací i s čl. 3 odst. 2 
ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o 
zániku ČSFR („Česká republika a 
Slovenská republika nesmějí po 
zániku České a Slovenské 
Federativní Republiky užívat státních 
symbolů České a Slovenské 
Federativní republiky.“). 
Později bylo nedodržení této dohody 
českou stranou zdůvodňováno 
například tím, že vlajka federace již 
zanikla a tudíž je její podoba 
„uprázdněná“, popřípadě tím, že 
český zákonodárný sbor je dle svého 
usnesení č. 5/1993 Sb. svrchovaný a 
není vázán rozhodnutím FS ČSFR. 
Pro legitimizaci barev byla modrá 
barva interpretována] jako barva 
jedné z historických zemí Moravy, 
která pod modrou barvou v historii 
vystupovala na bojištích. 
 
*Vlajka prezidenta republiky 
 je bílá, s okrajem skládajícím se z 
plaménků střídavě bílých, červených 
a modrých. Uprostřed bílého pole je 
velký státní znak. Pod ním je bílý 
(stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na 
červené stuze podložené žlutými 
(zlatými) lipovými ratolestmi. Jediným 
legálním uživatelem standarty je 
prezident České republiky. Vlajku 
prezidenta republiky lze užít 
k označení sídla prezidenta republiky 

v době jeho přítomnosti v České 
republice a dopravního prostředku 
používaného prezidentem republiky. 
 
*Státní pe čeť  
České republiky tvoří velký státní 
znak podložený lipovými ratolestmi 
po stranách, kolem něhož je opis 
"ČESKÁ REPUBLIKA". Pečeť 
opatruje prezident republiky a 
používá se zvláště při významných 
událostech, jako je stvrzení 
mezinárodních smluv nebo vydání 
pověřovacích listin diplomatickým 
zástupcům. 
Pečeť vznikla z pečeti Českého 
království z let 1429-32, vychází ze 
středověké tradice, kdy měl každý 
panovník svoji vlastní pečeť. 
 
*Česká hymna 
První sloka Kde domov můj? je 
česká státní hymna. Užívá se od 
rozpadu Československa na konci 
roku 1992, již v roce 1990 však byla 
oficiálně prohlášena i za hymnu 
České republiky uvnitř federace 
Píseň pochází z divadelní hry Josefa 
Kajetána Tyla Fidlovačka aneb 
Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé 
uvedené v Praze dne 21.12.1834. 
Hudbu k ní složil František Škroup, 
prvním interpretem se stal Karel 
Strakatý. Rychle zlidověla a získala 
postavení národní písně. Čechy byly 
tedy prvním státem, který měl jako 
hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří 
pouze první (a oproti originálu lehce 
pozměněná) sloka písně; druhá je 
dnes téměř neznámá. 

 
 
První sloka 

 
Kde domov můj, 
kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 

země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhá sloka 
 

Kde domov můj, 
kde domov můj? 

V kraji znáš-li Bohu milém, 
duše útlé v těle čilém, 

mysl jasnou, vznik a zdar, 
a tu sílu vzdoru zmar? 

To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 
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Německá verze 

V letech 1918 až 1938 existovala i oficiální verze 
hymny v němčině: 

První sloka 
Wo ist mein Heim? 

Mein Vaterland? 
Wo durch Wiesen Bäche brausen, 

Wo auf Felsen Wälder sausen, 
Wo ein Eden uns entzückt, 

Wenn der Lenz die Fluren schmückt: 
Dieses Land, so schön vor allen, 

Böhmen ist mein Heimatland. 
Böhmen ist mein Heimatland. 

 
 

 
Maďarská verze 

V letech 1918 až 1938 existovala i oficiální verze 
hymny v maďarštině: 

První sloka 
Hol van honom, hol a hazám? 
Hol patak zúg a hegyháton, 

Csörgedez a rónaságon. 
Üde virág a kertben, 

Mint egy földi édenben. 
Ez az istenáldotta föld, 

Cseh föld a hazám, 
Cseh föld a hazám. 

 
Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

g) KULTURA 

 
Jíst, Meditovat, Milovat ( Eat , Pray, Love) 
Drama; 134 min; 2010. 
 
Režie: Ryan Murphy  
Produkce: Dede Gardner  
Scénář: Ryan Murphy, Jennifer Salt  
Hrají: Julia Roberts, Javier Bardem , James Franco, 
Viola Davis  
Synopse 
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se 
předpokládá, že o tom moderní žena sní – manžela, 

dům, úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se 
cítila ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě 
chtěla. Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází 
Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby 
změnila svůj život. Vydává se na cestu kolem světa, která 
se stává cestou, kdy hledá sebe samu. Na svých cestách 
objevuje skutečný požitek jídla v Itálii; sílu modlitby v Indii 
a konečně a nečekaně, vnitřní pokoj a rovnováhu pravé 
lásky na Bali. Eat, Pray, Love, film založený na pamětech 
Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem, ukazují, že 
skutečně existuje více než jen jedna cesta, jak jít a vidět 
svět. 

 

h) ZDRAVÍ 

 
1. Krůtí maso způsobuje ospalost 
Špatně! Tvrzení, že v krůtím mase obsažená látka tryptofan vede k ospalosti, je mylné. V hovězím a vepřovém je 
tryptofanu ještě víc. Ospalost se dostaví až po příliš vydatném jídle a je jedno, zda to zrovna byla krůta. 
 
2. Zuby si čistíte kvůli zbytkům jídla 
Špatně! To také, ale hlavním účelem je odstranění bakterií, které žijí v zubním plaku. Zuby si čistěte důkladně dvakrát 
denně měkkým kartáčkem a jednou denně použijte dentální nit. 
 
3. Očkování proti chřipce chrání před nachlazením 
Špatně! Očkování chrání jen proti chřipkovým virům, které s nachlazením nemají nic společného. 
 
4. Celulitidu lze vyhladit drahými krémy 
Špatně! Většinou pouze nenápadně tónují pokožku, a celulitida je tak méně patrná. 
 
5. Cholesterol je nebezpečný 
Špatně! Cholesterol dokonce potřebujeme k životu – je nutný ke tvorbě nových buněk a hormonů. 
 
6. Při pálení žáhy pomůže Natron 
Špatně! Tento zastaralý přípravek může být dokonce nebezpečný. Místo drahých léků zkuste zažívací sodu. 
 
7. Krvácení z nosu nejlépe zastavíme zakloněním hlavy 
Špatně! Mnohem účinnější je na dvě minuty se předklonit a stlačit nosní dírky. 
 
8. Používáme jen 10 % mozku 
Špatně! V průběhu celého dne se aktivuje 80 % mozkových buněk. 
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9. Klíště se musí vytáčet směrem doleva 
Špatně! Ústní aparát klíštěte nemá žádný závit, po zakousnutí do těla člověka by se mělo rychle, ale opatrně 
vytáhnout. Nedoporučuje se s ním točit, ale jen vykývat pinzetou.  
 
10. Dětské nemoci jsou pro dospělé neškodné 
Špatně! Onemocní-li vaše dítě zarděnkami, příušnicemi, spalničkami nebo planými neštovicemi, můžete se nakazit i 
vy, pokud jste je již neprodělali. 
 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
 
 
Správná řešení: 
Čeština: 
Brzičko vyjde měsíc. Dobromila si přála vydatnou snídani: chléb se sýrem, obilné klíčky a svůj oblíbený kefír. Snil o 
životě v blahobytu. Kamila měla nelíčenou radost z přepychového bytu. Ludvík zlomil obyčejné bidlo na klepání 
koberců. Omylem vypil roztok na mytí automobilů a potom plival mýdlové bubliny. Mezi nabízeným zbožím bylo také 
kvičící plyšové prasátko. Blikající světlo vymezovalo výkop na silnici. Mihotavý plamínek svíčky spálil Sabině pramínek 
vlasů. Spadl z výšky a nabil si nos. Liboval si ve vířivé koupeli. Kotě se svinulo do klubíčka a olizovalo se jazýčkem. 
Netopýr visel blízko vikýře. Vynutil si, aby ho volili. Při navíjení se lýkový provaz přetrhl. 
 
Hádanka: 
 
Ve slovníku. 


