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ÚVOD
Milí krajané,
vítáme Vás v roce 2013!
Jak jsme slíbili v minulém dvojčísle, Krajanské listy dostanou v tomto roce elektronický kabát. Připomínáme, že pouze pro
ty z Vás, kteří nemají přístup k internetu, se nic nemění – bulletin Vám budeme nadále zasílat fyzicky poštou. Pro ty z Vás,
kteří byli zvyklí obdržet Krajanské listy jako přílohu e-mailu, což byla výrazná většina, je však všechno jinak: jestli
budete chtít nadále dostávat Krajanské listy a další informace od velvyslanectví, musíte se registrovat na
webových stránkách Velvyslanectví ČR v Pretorii: www.mzv.cz/pretoria !
Do pole „Zasílání novinek“ („Newsletter“ v anglické verzi webových stránek) v levé části úvodní stránky musíte zadat Vaši
e-mailovou adresu a následně si zvolíte zasílání informací, které Vás zajímají – konzulární, krajanské, kulturní, obchodní
apod. či celé Krajanské listy (pozor, „Informace pro krajany“ jsou zprávami velvyslanectví pro krajany, nejde o uvedený
měsíčník). Záleží jen Vás, co si vyberete. Na každou zprávu z Vámi vybraných oblastí, kterou uložíme na naše webové
stránky, i na každé nové číslo Krajanských listů, pokud si tuto volbu zaškrtnete, dostanete upozornění e-mailem. Po
rozkliknutí odkazu si budete moci jednotlivou zprávu či celé Krajanské listy přečíst (příp. vytisknout). Odkazy na články
budete dostávat v jazyce, v jakém se zaregistrujete. Registrace k odběru Krajanských listů je však k dispozici pouze v české
verzi webové stránky.
Doufáme, že Vás čtení úvodního čísla Krajankých listů v r. 2013 potěší.
Vaše redakce
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic in Pretoria, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,
Republic of South Africa, P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa,
e-mail : consulate_pretoria@embassy.mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 012 4312398)

Volba prezidenta ČR na Velvyslanectví v Pretorii
Ve dnech 11. -12. 1. a 25. - 26. 1. 2013 proběhlo na Velvyslanectví ČR v Pretorii I. a II. kolo voleb prezidenta ČR. Děkujeme
tímto všem českým občanům, kteří zde odevzdali svůj hlas. Celkové výsledky hlasování naleznete
na http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ
Níže přikládáme snímky z I. a videonahrávku z II. kola hlasování. O hlasování na Velvyslanectví ČR v Pretorii ve II. kole
odvysílala obrazový materiál dne 26. 1. 2013 ve svém hlavním zpravodajství TV
PRIMA (http://play.iprima.cz/zoom/311523/2317)

Registrace pro další volby
Jelikož jsme se setkali s tím, že někteří čeští občané žijící v JAR se nemohli zúčastnit hlasování, protože nepožádali včas o
zapsání do zvl. seznamu voličů vedeného našim velvyslanectvím, přikládáme v příloze formulář žádosti o zapsání. Ty z vás,
kteří by se chtěli v budoucnu účastnit hlasování na našem úřadě (nejbližší plánované volby budou do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v r. 2014), žádáme o vyplnění formuláře (podpis nemusí být ověřen) a jeho zaslání či osobní
doručení na Velvyslanectví ČR v Pretorii. Pozor: ve spodní části formuláře je uvedeno, jakou doprovodnou dokumentaci
k formuláři nám musíte při podání žádosti dodat.
Formulář žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů
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Nabídka vzdělávacích kurzů pro krajany
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále
dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny
umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury.
Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých
školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské
a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno
za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném
zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše
finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky.
V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí
přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu
v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu).
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních
služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu
s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního
dokladu, je třeba předat Velvyslanectví ČR v Pretorii:
pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do února
2014) do 5. 3. 2013;
pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do
června 2014) do 5. 3. 2013;
pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2013/2014 (od února 2014 do června
2014) do 5. 8. 2013.
V případě akceptace příslušnou vysokou školou zašle Velvyslanectví ČR v Pretorii vybraným stipendistům Rozhodnutí o
přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany
Termín kurzu: 26. 7. - 23. 8. 2013
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní
aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120
vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení
o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu
požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské
účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní
věková hranice není stanovena.
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních
služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii doručte
Velvyslanectví ČR v Pretorii do do 5. 3. 2013. Vaši žádost posoudí komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních
věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraničních služeb a o výsledcích výběru budete následně
informováni prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii.
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
Termín kurzu: od 2.-13.9. 2013
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem
zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na
český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je
účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2
týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.
Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna
v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se
opakovaně.
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice
Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii je třeba zaslat Velvyslanectví ČR v Pretorii do 5. 3.
2013. Vaši žádost posoudí komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Domu zahraničních služeb a o výsledcích výběru budete následně informováni prostřednictvím
Velvyslanectví ČR v Pretorii.
Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v JAR/zemi akreditace Velvyslanectví ČR
v Pretorii (Angola, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauritius).
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Inzeráty / Žádosti / Oznámení

Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup.
Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny
(případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail
RadkaHej@gmail.com
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých představ.
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás zaručeny.

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

VÝBĚR ZPRÁV
Českým prezidentem se v historicky první přímé
volbě stal bývalý premiér Miloš Zeman
Získal o půl milionu hlasů víc než ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg. Ten vyhrál jen v několika velkých městech,
zbytek Česka volil Zemana. "Vítězství Miloše Zemana
uznávám a doufám, že se mu podaří býti prezidentem
všech občanů," řekl Schwarzenberg.
Ve volbě prezidenta zvítězila pravda a láska nad lží a
nenávistí, řekl prezident Václav Klaus k vítězství Miloše
Zemana. Dosluhující prezident dodal, že je hrdý na Čechy.
Nepodlehli podle něj mediální kampani
"Tak za prvé všichni asi očekávali, že jsem byl pro Miloše
Zemana, v podstatě jsem se tím netajil. Takže já jsem rád,
že to takto dopadlo,“ uvedl Klaus pro Český rozhlas. "Ale
jestli já jsem nebo nejsem rád, to je možná druhotné.
Prvotní je to, že s dobrým pocitem mohu říci, že jsem hrdý
na český národ," dodal.

Podle Klause se navíc ukázalo, že se Češi nenechali zmást
"neuvěřitelnou mediální protikampaní". "Kdybych chtěl
použít nadsázku, která u nás tolik běhala, tak já bych
řekl, že teď konečně tedy zvítězila pravda a láska nad lží
a nenávistí. A já jsem tomu nesmírně rád a je to
obrovské zadostiučinění pro všechny, kteří to s naší zemí
myslí dobře,“ zdůraznil Klaus.
Zemřel grafik Oldřich Kulhánek, autor českých
bankovek
Ve věku 72 let náhle zemřel grafik Oldřich Kulhánek,
autor výtvarné podoby nových českých bankovek na
kterých pracoval od roku 1991.
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Zásluhou jeho mistrovství můžeme být hrdi na peníze,
které patří mezi nejkrásnější na světě a jsou nejvíce
propracované z hlediska kulturní identity a národních
symbolů.
Kulhánek, pražský rodák, začínal v 60. letech jako
ilustrátor. Jeho diplomovou prací na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze byl výtvarný doprovod veršů
Vladimíra Holana Sen a cyklus koláží k Morgensternovým
Šibeničním písním. Stále více však tíhl ke grafice, a
nejednou se věnoval také kresbám, které proměnil ve velké
černobílé obrazy.

Z vězení se kresby dostaly do Francie
V březnu 1971 Kulhánka zatkla a uvěznila Státní
bezpečnost a obvinila ho, že svými grafickými listy
hanobí představitele komunistických zemí. Čekaly ho
pak krušné časy. Nevzdával se.
Ruzyňské kresby se zážitky z vězení - vyvezené s pomocí
přátel do Francie - se staly majetkem Centre Pompidou v
Paříži. Sám pak často mluvil o solidaritě mezi
intelektuály, která se mu stala oporou.
K jeho velkým tématům patřila i díla zaujatá sportem.
„Fascinovaly mě záběry z cíle běžeckého závodu. Viděl
jsem tváře lidí, kteří jsou na dně svých sil. V mém
pohledu je dnešní vrcholový sport vzdálen helénskému
ideálu, stal se víc symbolem násilí a brutality,“ vyprávěl o
své inspiraci.

Oldřich Kulhánek, Job 2, litografie, 2003
Jeho grafické cykly působí jako moderní Božská komedie a
orientaci zájmu naznačují už názvy - Klauniáda, Velká
žranice, Úspěšné prase nebo Kdo je kdo. Celoživotním
tématem se mu stalo zachycení lidských charakterů
deformovaných svou dobou. Kafka se v Kulhánkově tvorbě
snoubil vždy s Orwellem. Vždy mu byla blízká nadsázka a
sarkasmus, reagující na to, co se dělo v české společnosti.
Parodoval kupříkladu příchod McDonalda do Česka nebo
vytvořil „bláznivé peníze“, určené k rychlé spotřebě.
Co do řemesla a stylu se Kulhánek inspiroval prací starých
mistrů. Mnohokrát navštívil Belgii, kde i některé ze svých
grafik tiskl, aby obdivoval ty, kteří byli jeho srdci nejbližší.
Šlo o velikány severské renesance Hanse Memlinga, Hugo
van der Goese, Hieronyma Bosche a Jana van Eycka. K nim
připojoval i Němce Albrechta Dürera. Fascinovala ho jejich
preciznost, řemeslná dokonalost i schopnost spojit realitu s
magičností, jakou jejich obrazy a kresby vyzařovaly.

V bývalém Československu tvořil Kulhánek jakousi
grafickou svatou trojici společně s Albínem Brunovským
a Jiřím Anderlem. Brunovský předčasně zemřel v roce
1997, Anderle grafiku opustil a začal se věnovat jen
malování, takže Kulhánek nakonec jediný zůstal u
řemesla grafiky, které přivedl ve svém žižkovském
ateliéru v Praze k absolutní dokonalosti.
Ve výtvarném stylu jen málo konkurence
Dokládá to i jeden z posledních tematických souborů,
které věnoval biblickému Jobovi, člověku, jenž je stíhán
nepřízní osudu, ale nevzdává se.
Schoulený a bezmocný nahý Job je možná rozměry
největší litografie, jaká byla kdy v Čechách vytištěna.
Postava je téměř v životní velikosti. V technické
preciznosti i osobitém výtvarném stylu měl umělec jen
málo konkurentů a nejen mezi svými vrstevníky. I proto
se stal mezi evropskými a americkými sběrateli nesmírně
žádaný. Dnes jeho velké grafické listy lze sehnat za
částky, za které jiní pražští výtvarníci prodávají obrazy.
Posledním projektem, na němž se Kulhánek podílel, byl
portrét Emy Destinové. Šlo o přímou zakázku pro
grafickou obálku CD Zahrada srdce, na něž písně operní
hvězdy přezpívala Eva Děpoltová. Kulhánek se účastnil
jako patron i prezentace v Bílku u Chotěboře loni v
listopadu.
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„Na současném umění mi nejvíce vadí to neumětelství,
které se vydává za tvorbu,“ říkal. Měl obrovskou chuť do
další práce, chtěl se zase vypravit do Belgie za velkými
mistry minulosti, prostě nic nenasvědčovalo tomu, že král
české grafiky odchází.

post ředitelky. Zahrála si tu Kleopatru, královna Kristinu
či titulní hrdinku Návštěvy staré dámy; od 60. let se
objevovala rovněž ve filmu, zejména v komediích svého
druhého životního partnera Zdeňka Podskalského
(předtím byla krátce vdaná za herce Jiřího Pleskota).

Zemřela Jiřina Jirásková, křehká Světačka i
královna z Vinohrad

Po politicky vynucené pauze z počátku normalizace se na
plátno vracela, třeba v Kachyňových filmech Sestřičky či
Fany, a točila i v pozdním věku, například Rafťáky,
Vrásky z lásky a ještě loni s Jiřím Menzelem operní
komedii Sukničkáři.

Ve věku 81 let zemřela Jiřina Jirásková. Oblíbená herečka,
kterou v roce 2009 uvedl do síně slávy TýTý dnes již také
zesnulý scenárista a dramaturg Jiří Hubač.

Herečka dlouhodobě bojovala s nemocemi. Po operacích
jí sil začalo rychle ubývat. Koňak, cigarety, pes, kterého
odkázala kamarádce, spánek, na který se těšila; víc jí
toho v domácím zajetí čtyř stěn nezbývalo. "To už ani
není život," říkala přátelům smířená a vyrovnaná
s vědomím, že její čas co nevidět vyprší.

Po celý život se Jirásková upínala k mamince, na niž
láskyplně vzpomínala a jejíž urnu doma schraňovala,
nicméně za herecký start vděčila jednak vlohám po otci,
nadšeném ochotníkovi, jednak matce představené
kutnohorského klášterního gymnázia, která své studentce
doporučila změnu profese. Jirásková tedy přestoupila na
konzervatoř, pak strávila sezonu v Hradci Králové a roku
1951 se stala členkou pražského Divadla na Vinohradech, v
jehož souboru už zůstala a kde v éře 1990-2000 zastávala

Zpracovala: Mirka Schullerová

ČESKÉ OSOBNOSTI:

Anna Honzáková: první česká lékařka, která směla léčit
* Anna Honzáková se narodila v Kopidlně 16. listopadu 1875, zemřela 13. října 1940 v Praze.
* Stala se třetí českou lékařkou a vůbec první, která vystudovala přímo v Praze na české lékařské fakultě
tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity.
* Založila soukromou gynekologickou ordinaci, mezi její pacientky patřila například spisovatelka Eliška
Krásnohorská či herečka Hana Kvapilová.
* Celý život se snažila o podporu většího zapojení žen do společnosti a pomáhala mimo jiné se založením
Ženské národní rady a Ženského klubu, pracovala ve Výboru pro volební právo žen a angažovala se také
na gymnáziu Minerva, které kdysi absolvovala a jehož školní lékařkou se stala.
* Život věnovala především své práci, nikdy se nevdala ani neměla děti.
* Její pamětní desku najdete v ulici Na Moráni 7 v Praze, kde bydlela a měla svou ordinaci.

Když dnes jdete k
lékaři, rozhodujete
se nejen podle
jeho odbornosti,
ale třeba i pohlaví.
Mnoho žen by
například
nikdy
nešlo
ke
gynekologovi,
jedině
ke
gynekoložce. Byly
však doby, kdy na
takový
výběr
mohli
pacienti

zapomenout. Jednou z těch, které to
dokázaly
změnit,
byla
Anna
Honzáková.

Tak jako se za první republiky
chodilo do módního salonu k
Podolské, chodilo se na gynekologii
k Honzákové. Tenhle příměr je
možná trochu nadsazený, ale
pravdou je, že jméno lékařky Anny
Honzákové bylo za první republiky
hodně populární.
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Nejenže se stala první ženou, která
vystudovala medicínu na české
lékařské fakultě, zároveň se veřejně
angažovala v mnoha spolcích
podporujících ženy. Dnes to možná
zní jako koníček, jenže šlo o dobu,
kdy si ženy z Rakouska-Uherska
mohly nechat zdát o volebním právu
i studiu na gymnáziu a vysoké škole.

fakulty. Studovat sice mohly, ale
zkoušky skládat pořád ještě nesměly.
Možná ještě horší však byly výpady,
kterých se studentce dostávalo jak od
profesorů, tak od některých spolužáků.
Spolek mediků se ostatně nechal slyšet,
že "žena má přece lehčí mozek a méně
krvinek", zatímco v novinách vycházely
jedovaté karikatury utahující si z dívek
mediček.

Posměch od profesorů
O medicínu se Anna Honzáková
zajímala už jako malé dítě, protože
byla jedním ze šesti potomků
kopidlnského lékaře Jana Honzáka.
"Budeš lékařkou, pošlu tě do
Švýcarska," sliboval jí kdysi otec,
protože o tom, že by tento obor –
nebo jakýkoli jiný – mohla studovat
v Čechách, nemohla být řeč.
Ve Švýcarsku to šlo, už v 19. století
tady vystudovaly medicínu dvě
vůbec první české lékařky Anna
Bayerová a Bohuslava Kecková,
jenže
Rakousko-Uhersko
jejich
diplomy neuznalo, a tak léčily
nemocné například v Bavorsku či v
Bosně a Hercegovině. Na Annu
Honzákovou čekala jiná cesta.
O její náklonnosti k medicíně dost
možná rozhodla také příhoda z doby
studia na pražském gymnáziu
Minerva, kde jako sextánka pomohla
spolužačce stižené epileptickým
záchvatem.
Jenže na medicínu a Švýcarsko
mohla nakonec zapomenout, protože
její otec náhle zemřel a na drahá
studia nebyly peníze. Maturovala
sice s vyznamenáním, ale na pražské
univerzitě
tím
stejně
nikoho
neohromila. Přihlásila se sem v roce
1895, ale profesoři české lékařské
fakulty
Karlo-Ferdinandovy
univerzity byli většinou ostře proti.
Anna se proto spokojila s přijetím na
pražskou
Německou
lékařskou
fakultu.
Doba se naštěstí měnila a po třech
letech už přijímaly studentky i české

První žena - doktor na univerzitě v
Praze
Trvalo pět let, než Anna s dalšími
studentkami, které mezitím na školu
také nastoupily, získala povolení z
Vídně a roku 1900 díky tomu mohla
složit zkoušky za celou dobu studia. Do
Vídně nakonec nestačilo napsat, s
takovouto prosbou se tam muselo
osobně.
Na ministerstvu vyučování ve Vídni
studentky přijal Vilem Hartel, který jim
slíbil podporu, a o rok později, když se
sám stal ministrem, prosadil příslušný
zákon.
"Jste první žena-doktor lékařství na
naší staroslavné univerzitě," zaznělo
konečně 17. března 1902 v aule Karolina
z úst rektora, když Anna Honzáková
oblečena do růžových šatů promovala.
Předcházely tomu tři těžké rigorózní
zkoušky, všechny složila na výbornou.
Nerozházelo ji ani četné publikum,
které se na tuhle v Čechách nevídanou
atrakci přišlo podívat, zkoušky totiž
byly veřejné. Nakonec získala i uznání
některých svých odpůrců, například
profesora a vynikajícího internisty
Josefa Thomayera, který byl původně
ostře proti, aby dívky studovaly a
stávaly se lékařkami.
Nic z toho přesto nepomohlo, aby Anna
získala místo na klinice, o které velmi
stála. Chvíli to sice vypadalo nadějně,
protože našla práci coby elévka u
profesora Karla Maydla na chirurgické
klinice. Tento vynikající chirurg a
anesteziolog byl jedním z mála jejích

zastánců už v době, kdy začala
medicínu studovat.
Pod jeho vedením měla pražská
klinika
minimálně
evropskou
úroveň. Bohužel pro pacienty i pro
Annu, Maydl roku 1903 nečekaně
zemřel a ona o místo přišla.
Následující dva roky se marně
pokoušela uchytit jako lékařka
kdekoli jinde a nakonec se roku 1905
rozhodla
založit
si
vlastní
gynekologickou ordinaci v centru
Prahy, kousek od nemocnice.
Pro chudé zadarmo
Ordinace Anny Honzákové, která
mimo jiné proslula jako odpůrkyně
potratů, se brzy stala populární.
Ženy za ní chodily nejen kvůli její
odborné erudici, ale rovněž kvůli
lidskému přístupu.
Když se nestarala o své pacienty,
psala článek o zdravovědě. Kromě
toho napsala životopis lékařky Anny
Bayerové, jedné ze dvou Češek, které
kdysi studovaly ve Švýcarsku. A
věnovala se práci v některé z mnoha
organizací na podporu zlepšení
postavení
žen.
Sama
založila
například Fond na pomoc chudým a
nemocným ženám. Ostatně, chudé
léčila zadarmo.
Když v roce 1935 slavila šedesátiny v
Ženském klubu v pražské ulici Ve
Smečkách, stala se z toho veřejná
slavnost pro více než dvě desítky
žen, kde promluvila i další bojovnice
za práva žen, její vrstevnice,
politička a novinářka Františka
Plamínková. O pět let později Anna
Honzáková zemřela. Bylo to roku
1940.
Mimochodem, dnes tvoří ženy
polovinu lékařského stavu a poměr
se stále mění. Mezi absolventy
medicíny jsou v posledních letech
dokonce dvě třetiny žen
Zpracovala: Mirka Schullerová
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ZAJÍMAVÁ ČESKÁ REPUBLIKA
Kyjov v okrese Hodonín
Kyjov (německyGaya)je město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji na řece Kyjovce, 25 km
jihozápadně od Uherského Hradiště. Je obklopeno Kyjovskou pahorkatinou, severně od města se
rozprostírá pohoří Chřiby. Město je centrem folklórního regionu Kyjovské Dolňácko.
Název města se odvozuje od osobního jména Kyj. Muž jménem Kyj mohl mít Kyjov ve vlastnictví.Toto
osobní jméno bylo poměrně rozšířeno ve slovanské oblasti.
Lidová pověst vypráví o napadení kyjovské osady ve chvíli,
kdy
obyvatelé
budovali
obrannou
palisádu
z
dubovýchkmenů. Před útočníky od východu se neozbrojení
osadníci úspěšně ubránili dubovými kyji, které zbyly z
opracovaných dubových kůlů. Tak měl údajně vzniknout
název osady a do znaku se dostal dubový kyj. Ve
skutečnosti byly valy a palisády budovány až po roce 1284,
kdy premonstrátský opat Budiš vymohl od krále Václava II.
povolení k opevnění měst a městeček v majetku kláštera
Hradisko, kterému patřil i Kyjov.
Historie
Archeologické nálezy z roku 2010 dokládají na území
Kyjova jedno z nejvýznamnějších center germánského
kmene Langobardů ve střední Evropě v 6. století. Dosud
probíhající výzkum významně mění dosavadní znalosti o
pohybu Langobardů během stěhování národů.

Pamětihodnosti

V první písemné zmínce z roku 1126 se připomíná jako
trhová ves, která byla darována klášteru Hradisko u
Olomouce. V husitském období se město hlásilo k
utrakvismu a roku 1431 ho dobyl rakouský markrabě
Albrecht II. Habsburský, který zde nechal popravit mnoho
zajatců. V roce 1548 se vykoupilo z poddanství a bylo
povýšeno na královské město. Během 17. století několikrát
zničeno nájezdy, požáry a také postihnuto morem.
Folklor
Významnou součástí kultury ve městě je folklór,
reprezentovaný
především
národopisnou
slavností
Slovácký rok, která se poprvé konala v roce 1921 a od roku
1971 je pořádána každé čtyři roky. V ostatních letech
probíhají v polovině srpna Kyjovské letní slavnosti spojené
s dožínkami a mariánskou poutí. Vždy v listopadu jsou
tradiční Martinské hody. Během roku se uskuteční několik
dalších pravidelných folklorních akcí - fašank, Velikonoční
beseda u cimbálu s koštem vín, stavění a kácení máje,
Kateřinská zástěrková zábava, Vánoční beseda u cimbálu
aj.
V roce 1942 vznikl ve městě Slovácký krúžek, který dodnes
působí pod názvem Slovácký soubor Kyjov. Od roku 1947
zde hraje Cimbálová muzika Jury Petrů, od roku 1991
Cimbálová muzika Javor a od roku 1998 Cimbálová
muzika Pavla Růžičky. Od 60. let 20. století je zde mužský
pěvecký sbor, později i ženský. V roce 1997 vznikl pěvecký
sbor Tetky z Kyjova. V roce 1976 v rámci Slováckého
souboru vznikl dodnes působící Dětský národopisný
soubor Kyjovánek a v rámci Kyjovánku pak roku 2003
dětská Cimbálová muzika Friška. Dechová hudba Gloria
ve městě působí od roku 1994.
Součástí folklorní tradice je i kyjovský kroj.

Radnice
Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
▪ Renesanční zámek pochází z roku 1548, v 18. století
prošel přestavbou a v roce 1911 jej vyzdobil sgrafity
Jano Köhler. Od roku 1928 zde sídlí Vlastivědné
muzeum.
▪ Renesanční radnice na náměstí z let 1561–1562,
postavená italskými staviteli, je dominantou města.
▪ Mariánský sloup před radnicí
▪ Kapucínskýkostel Nanebevzetí Panny Mariena náměstí z
let 1713–1720. Pod kostelem se nachází kapucínská
hrobka.
▪ Kaple sv. Josefa nad zámkem z roku 1833.
▪ Kostel sv. Filipa a Jakuba v místní části Bohuslavice.
▪ Kaple sv. Josefa Kalasanského zvaná také gymnazijní
kaple na ulici Komenského.
▪ Chudobinec Dominka Jurovského na ulici
Jungmannova z let 1728-1739 sloužil jako útulek pro 12
chudých měšťanů.
▪ Kaple sv. Rocha u silnice do Vlkoše z roku 1716.
▪ Novorenesanční budova Klvaňova gymnázia postavená
roku 1898.
▪ Bohuslavické stráně - přírodní památka
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Kostel Nanebevzetí PannyMarie

Zámeček

▪
▪ Kaple sv. Josefa, dříve kostel sv. Martina
▪

▪
▪ Kaple sv. Jana Kalasanskeho
▪

▪
▪ Kaple sv. Rocha
▪
Osobnosti
▪ Moritz von Bader, rytíř, stavitel (podílel se na budování
Suezského průplavu), rakouský konzul v Ismalii,
kyjovský rodák

▪ Jarmila Bednaříková (*1952), historička a spisovatelka,
kyjovská rodačka.
▪ Václav Bzenecký starší (†1575), kyjovský primátor.
▪ Radola Gajda (1892-1948), československý generál a
český fašistický politik. V Kyjově strávil dětství.
▪ Ludvík Hilgert (1895-1967), funkcionalistický architekt,
čestný občan města, kyjovský rodák
▪ Rudolf Hurt (1902-1978), archivář, historik, autor knihy
Kyjovsko, v Kyjově studoval na gymnáziu.
▪ Sergěj Ingr (1894-1956), československý generál a
ministr obrany exilové vlády, v Kyjově studoval na
gymnáziu.
▪ Ivan Jelínek (1909-2002), novinář, spisovatel, básník,
kyjovský rodák, čestný občan města.
▪ Severin Joklík (1857-1915), lékař, starosta města.
▪ Josef Klvaňa (1857-1919), první ředitel českého
kyjovského gymnázia, přírodovědec, etnograf.
▪ Jano Köhler (1873-1941), akademický malíř, freskami a s
grafity vyzdobil farní kostel, gymnazijní kapli a
zámeček.
▪ Josef Kolmaš (1933), český sinolog a tibetolog, v Kyjově
studoval na gymnáziu, čestný občan města.
▪ Karel Kozánek (1858–1941), advokát, činovník Sokola,
hudebník, zakladatel slavnosti "Slovácký rok"
▪ Jan Kučera (1875-1947), profesor zdejšího gymnázia,
zakladatel kyjovského muzea a archivu.
▪ František Kudláč (1909-1990), akademický malíř. V
Kyjově vystudoval gymnázium.
▪ Miroslav Novák (1907-2000), teolog, profesor-biblista,
biskup, čtvrtý patriarcha Církve československé
husitské, kyjovský rodák a absolvent zdejšího
gymnázia
▪ Oldřich Pechal (1913 - 1942), velitel paradesantní
skupiny Zinc, vystudoval gymnázium v Kyjově
▪ Josef Polášek (1899-1946), funkcionalistický architekt,
čestný občan města, rodák z Boršova
▪ Silvia Saint (* 1976), pornoherečka
▪ Bohumil Sekla (1901-1987), profesor Univerzity Karlovy,
zakladatel české lékařské genetiky, rodák z
Bohuslavic.
▪ Ernst Schneider (1894-1975), vynálezce lodního šroubu
Voith Schneider, kyjovský rodák
▪ Miroslav Skála (1924-1989), český spisovatel a novinář, v
Kyjově studoval na gymnáziu, čestný občan města
▪ Hugo Sonnenschein (1889-1953), spisovatel, kyjovský
rodák
▪ Miroslav Tichý (1926-2011), malíř a fotograf
▪ Zdeněk Trtík (1914-1983), teolog, filozof, profesor
Husovy československé bohoslovecké fakulty v
Praze, kyjovský rodák a absolvent zdejšího
gymnázia
▪ Bohumil Tureček (1902-1982), funkcionalistický
architekt, čestný občan města, kyjovský rodák.
▪ Joža Uprka (1861-1940), malíř slováckých žánrových
obrazů, měl v Kyjově ateliér.
▪ Vladimír Vašíček (1919-2003), malíř, čestný občan
města.
▪ Jan Znoj (1905-1950), akademický sochař, rodák z
Boršova, autor sochy Miroslava Tyrše u sokolovny.
Zpracovala Radka Hejmalová-Millar
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Čeština
Vítejte u rozšířeného kurzu české gramatiky! Začneme pěkně popořádku, od nejjednodušších gramatických jevů a
postupně se prokoušeme až k těm složitým. Budeme nejen procvičovat, ale také vysvětlovat. Postupně si zkrátka
připomeneme učivo základních škol. Začneme druhou třídou (protože v první se učí jen písmenka, a to už jistě všichni
umíte) a vyzkoušíme si, čím musí český školák projít až do konce školní docházky.
Věřím, že se vám pouť českou gramatikou bude líbit a že se nejen pobavíte, ale také něčemu přiučíte. Začínáme měkkými a
tvrdými souhláskami aneb ono známé „HYCHYKYRYDYTYNY“.
Měkké a tvrdé souhlásky:
Po tvrdých souhláskách H CH K R D T a N píšeme tvrdé Y/Ý s vyjímkou cizích slov jako například historie, diktát,
Richard.....
Po měkkých souhláskách Ž Š Č Ř C J Ď Ť a Ň píšeme vždy měkké I/Í. Zde vyjímky neexistují. Nikdy se tedy nesetkáte s žy,
řy, čy či šy.
I stojící o samotě jako spojka, je pouze a jedině měkké.
Nic složitého, pojďme tedy rovnou ke cvičením. Dnes budete mít určitě všichni jedničku s hvězdičkou.
Doplňte I/Í nebo Y/Ý:
H-nek si rozh-bal noh-. Potom šel uhrad-t všechn- dluh-. Namaluj na zeď kruh- v barvě duh-. Mám rád dobrodružné přběh-. Dostal jsem dvě kn-h-. Přeběhl do druhé dráh-. Začal s t-m od podlah-. T- máš paroh-? Zahradn-k r-je r-čem záhon-.
Pěstoval na n-ch okurk-. Sladké hrušk- padaj- na zem. Chlapc- je dávaj- do koš-ku. Tet-čka j-m zat-m ch-stá svač-nu.
Uvař- j-m čaj a př-nese – koláčk-. Str-c nach-stal pro zahradn-ka malé překvapen-. Dvě bucht- s jablk-. H-stor-e se
opakuje. Ve škole nám často dávaj- d-ktáty. Zeptej se zdravotn- sestř-čk- Mar-e, kde lež- J-rka. Po úrazu noh- nemůže
chod-t. Řekn- nám, co máš na srdc-. N-kd- se nám s n-č-m nesvěř-š.
Připravila Radka Hejmalová-Millar

PŘÍSPĚVKY OD KRAJANŮ
Příspěvek od pana Jardy z Pretorie
DRUHÉ ROZJÍMÁNÍ NAD SPORTEM.
V mém prvním článku jsem se
trochu zamyslil nad současným
sportem. Ať už bude odezva
jakákoliv (pokud vůbec nějaká),
chtěl bych k tomu ještě dodat pár
slov.
Abych předešel první námitce, že to
píše "starej páprda, který o sportu
nemá ani páru", se přiznám, že jsem
taky kdysi "sportoval". Jako rodilý
Podolák - "poslední Podskalák" jsme ve Vltavě denně plavali (tehdy
se ještě ve Vltavě dalo plavat aniž by
jeden zmrzl) a nebo jezdili, na čem
se dalo - od maňasu, přes kanoe a
kajaky až po "velkokřižníky" PPPS
(První
Pražské
Paroplavební
Společnosti - viz film Vlasty Buriana
"Hrdinný kapitán Korkorán"). V
zimě - tehdy ještě Vltava zamrzala se bruslilo a nebo hrál hokej. Jak by
ne, tehdy bylo ještě SK Podolí v
první hokejové lize, a esa jako Vašek
Roziňák či Jirka a Honza Hanzlové,
byli našimi velkými vzory, na které
jsme (coby dorostenci), koukali se
zbožnou úctou. Když jsem se od toho
maňasa propracoval v klubu do
kanoe, to byl úspěch, ale neptejte se,
kolikrát jsem se "udělal", t.j. zvrhnul
do vody, než jsem se naučil držet v
pinatu rovnováhu a pořádně zabrat

pádlem! Tehdy to pro nás byl opravdu
sport, a hlavně s partou pořádná
"sranda" (ladies, prosím, promiňte mi
tento nespisovný a trochu vulgární
výraz). Prostě bylo třeba někde a
nějak vybít přebytečnou energii. Že to
z té naší party nikdo nedotáhl do
národního teamu v některém tom
sportu, bylo asi tím, že jsme asi nebyli
dost dobří, a hlavně jsme neměli
tehdy tu motivaci, která se objevila až
později, že se se sportem člověk může
dostat za hranice a dokonce si na tom
založit budoucnost a vydělat peníze!
Pro nás tehdy platilo "Ne jenom
samým sportem živ je člověk". Hlavně,
že byla ta "sranda"! No a o
prázdninách, to se musela sjíždět
nějaká řeka (i s nějakou tou patřičnou
"squaw" na háčku), a v zimě se muselo
na Krkonoše "lízat sníh"! Přes týden
byla celá řada i jiných zájmů. Aby
člověk nezůstal úplným negramotou,
muselo se taky jít občas do divadla
nebo na koncert, někdy se s partou
vyrazilo "na tremp" do Pikovic či na
Kocábu, a nebo si člověk dal rande s
nějakou dívkou, se kterou se daly
zkoumat některé ty malostranské
vinárničky. A koneckonců - taky se
muselo občas pořádně zabrat se
studiem ve škole!

Všichni ti sportovci kolem nás byli
opravdu amatéři. Nedělám si iluse o
tom, že profesionalismus v té době
neexistoval, ale to se snad týkalo jen
fotbalistů velkých klubů, jako
Sparty, Slavie, Bohemians a pod.
Pokud se pamatuji, tak existoval též
profi-box a profi-zápas. To bylo snad
vše. Několikrát jsem četl vzpomínky
starých fotbalistů, kteří se zmínili,
kolik tehdy vydělávali - rozhodně se
to, ani z daleka, neblížilo dnešním
milionovým sumám! V té době, t.j.
koncem války a po válce, bylo
mnohdy důležitější dostat dekret na
byt a nebo poukaz na auto - prostě
úkaz doby! Jak to dnes tak vypadá,
tak ty nejlepší hráče si bude schopno
koupit za ty milionové částky a platit
je, čím dál tím míň klubů, a ostatní
budou živořit na konci soutěžních
tabulek a nebo zkrachují (viz
současný případ nějakého skotského
klubu). Budou mít potom tyto
soutěže vůbec nějakou cenu? Stejně
tyto super-kluby to dnes jsou
normální komerční podniky (firmy),
s cílem vydělat co nejvíc peněz svým
majitelům či akcionářům! Je toto
opravdu ještě sport? Jednou jsem se
dostal mezi známými v rozhovoru na
téma profesionalismus. Na moje
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námitky mi bylo řečeno: víš kolik
diváků taková super-hvězda přiláká
na stadion a kolik na tom ten klub
vydělá? Takže se dostáváme vlastně
do sféry businessu! Když se vrátím o
2 tisíce let zpět do dob římského
imperia, tak tehdy bojovali o život
ubozí otroci - gladiátoři. A tisíce
Římanů jásalo a bavilo se v Kolosseu
podívanou, při které musela hlavně
téct krev! Pouze mocný imperátor
mohl dát palcem znamení, jestli
vítězný gladiator smí dál žít a nebo
ne. "Panem et circenses" jak se tehdy
říkalo, čili "Chléb a hry" - což platí
asi dodnes a asi jsme od té doby
kulturně o moc nevyspěli! Dobře,
jsme o ty 2 tisíce let dál, na
stadionech krev neteče (alespoň ne
často), ba ani se neumírá a nebojuje
o život. Dnes se bojuje jen o ty
peníze! A nejsou tito "takysportovci" nějak moc podobní těm
římským gladiátorům? Na druhé
straně
zfanatisovaní
fanoušci,
popichovaní komentáři v tisku a TV,
platí vstupné a kupují patřičné
klubové suvenýry. Ať se hýbe náš
kšeft! Jestli "naši" vyhrají, jdeme to
oslavit. Jestli to prohrají, jdeme si
vylít vztek ničením všeho v okolí
stadionu, ba i často na stadionu
samém, a nebo třeba házením
kamenů na autobus, v němž jede
soupeřův team (viz házení kamenů
na autobus Zambijců po naší prohře
0-1 před 2 dny)! To taky patří k
dnešnímu sportu?
Moje první úvaha o sportu byla
původně zaměřena na sport okolo
OH. Promiňte mi, prosím, jestli v
této druhé části odbočím na chvíli do
oboru zimních sportů. Od, řekněme
60.tých let, celá řada evropských
hokejistů odcházela, ať už legálně či
ilegálně, hrát hokej do Kanady, kde

zřejmě byli lépe placeni. Někdy tak v
druhé půli 80.tých let (a nebo první
půlce 90.tých - nepamatuji se přesně,
zprávy o ledním hokeji v Africe nejsou
důležité a velmi kusé) začali prý hráči
stávkovat. Prý jim vedení klubů a
šéfové NHL odmítli zvýšit platy!
Výsledkem bylo, že se určitě jednu
sezonu (snad možná i 2 - nevím),
prostě kanadská liga nehrála! Mám
ten dojem, že většina těch nejlepších
cizích hráčů odešla. Z kraje loňského
roku jsem sice v naší TV viděl pár
záběrů z kanadské ligy, ale zdálo se
mi, že tam moc evropských hráčů
(podle jmen na dresech) nezbylo!
Zřejmě dnes je na vrcholu ruská liga,
kde dnes hraje i celá řada českých
hokejistů - jaký to paradox, když si
vzpomeneme na úporné boje SSSR
versus Československo v 60.tých a
70.tých letech! Asi plat v petro- nebo
gas-rublech je vyšší než býval v
kanadských dolarech! Peníze ze
sportu jsou pořád peníze, ať přicházejí
odkudkoliv! Tento příklad kanadských
klubů a šéfů NHL, podle mého
názoru, by bylo velmi vhodné
aplikovat i jinde a na jiných sportech!
Kdysi se propagovalo heslo "Sportem
ku zdraví". Je toto heslo platné i dnes
v tom vrcholovém sportu? Nějak se mi
to nezdá! Na Londýnských OH vyhrála
zlatou medaili česká veslařka, která
před finálovou jízdou si pohmoždila či
natrhla nějaký sval. Samozřejmě ji
lékař výpravy zranění nějak ošetřil,
takže finále jela a zvítězila. Klobouk
dolů před takovým výkonem a tou
vůlí, ale je něco takového prospěšného
pro její zdraví? Nezlobte se, ale opět se
mi to nějak nezdá! Nebo se podívejme
na ten proslulý cyklistický závod Tourde-France. Ono už samo o sobě ujet
na kole takovou trasu v 10 nebo 14
dnech je výkon sám o sobě. Já na svou

náturu, bych si na takovou štreku
vzal raději auto! No prosím, já
nejsem ten špičkový cyklista.
Vzhledem k takové námaze mě ani
tak moc nepřekvapuje, že právě v
tomto sportu se začal nejvíc
objevovat doping! A to nemluvím o
všelijakých těch dost ošklivých
hromadných pádech v pelotonu s
následnými
zlomeninami,
pohmožděninami či alespoň dost
velkými odřeninami! Další příklad stačí sledovat ve zprávách zprávy o
tom, jak který fotbalista (rugbista,
tenista, gymnasta atd.) utrpěl při
tréninku nebo při zápase takové a
takové zranění, a je tudíž mimo hru
po tolik a tolik týdnů a nebo dokonce
se musí podrobit nějaké operaci.
Dala by se uvést celá řada dalších
takových příkladů. I když připustím,
že lékařská věda učinila velký
pokrok v léčení všech těchto zranění,
rozhodně nedokážou dělat zázraky.
Dokud je ten který sportovec mladý,
leccos přežije a překoná. Ale jakmile
se přiblíží léta, najednou se to
všechno začne sčítat a z takového
jedince je hodně nemocný člověk!
Dokonce možná v horším stavu, než
já, ve své skoro osmdesátce! Že
bychom tedy toto heslo o zdraví při
sportu změnili na "Sportem k trvalé
invaliditě"?
Určitě by se dalo diskutovat o
vrcholovém sportu ještě víc, ale ať už
se mnou souhlasíte, nebo ne, podle
mne vrcholový sport už vůbec není
sport, ale honba za penězi a nebo
show-business! A tak to se raději
půjdu podívat na to, jak hrajou děti
kolegů mého syna nějaké to školní
rugby, kriket fotbal nebo co. To je
ještě opravdu sport!

ZÁBAVA
RECEPTY
Bramboráky
Bramborák je křupavou perlou české kuchyně. Nedělají
se jen z brambor, míchají se do nich škvarky, uzené,
houby, těstem se obalují uzeniny i plátky masa. Plní se
zelím či kuřecí směsí. Oblíbené jsou ale třeba i
vegetariánské cukeťáky. Snad každá česká domácnost má
jejich vlastní variantu.
Původní bramborák se dělal bez vajec, jen s minimem
mouky. Zato se do něj kromě česneku míchala i cibulka
zpěněná na kousku slaniny. Řídká kaše se pak vlila na
prst vysoko do vymazané nádoby a zprudka upekla v

troubě. Nakrájený bramborák se podával horký a zapíjel
mlékem. Později se do těsta rozbilo vejce a placky ze
syrových brambor se pekly na plotně lehce potřené kůží
ze slaniny nebo úplně bez tuku. Zvláštní variantu
bramboráků tvořily valašské podlistníky, kdy se těstem
potřely předehřáté listy zelí či kapusty a pak upekly v
chlebové peci.
Bramboráky jsou hůř stravitelné. Proto by se měly
smažit na přiměřeném množství oleje a hotové vysušit v
savém papíru.
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Bramboráky ale vždy nevoněly jen majoránkou, dělaly se
i nasladko. Potrpěli si na ně hlavně v Německu, kde se
dodnes připravuje Kartoffelpuffer. Jde o placky bez
česneku, zato potřené sladkým jablečným protlakem. V
Polsku se zase sypou cukrem či přelijí smetanou stejně
jako běloruské draniky jen ta smetana je v druhém
případě kyselá.
Sladké mohou být i židovské latkes, podávané s jogurtem
a jablečnou omáčkou.
Také u nás se v některých regionech objevovala sladká
varianta bramboráků s ovocem, hlavně se švestkami,
jablky a hruškami. A do hlupců na severní Moravě se
přidávala syrová strouhaná mrkev.
Bramboráky nejsou jídlem výsostně českým či
moravským. Patří mezi tradiční pokrmy slovanské i
germánské, smaží se také v Maďarsku. Ale jen jeden
jediný se mohl dělat pouze na povolení městské rady, a
to v Domažlicích. Zdejší bacán býval vskutku úctyhodný,
slaninou dobře vyfutrovaný kynutý bramborák s
ovocem, v němž se nešetřilo vejci. Měšťané si na něm
pochutnávali tak často, až to budilo u chudších sousedů
pohoršení.
Aby tomu kuchyňskému hýření učinili přítrž, vydali
domažličtí páni konšelé nařízení, že se nadále smí bacán
péci jen s úředním povolením, v němž byla dokonce
stanovena i jeho míra. Nesměl být širší ani delší než
pekáč a vyšší než trouba. Ale ať už se u nás bramboráky

připravují jakkoli, dodnes když zavoní z okna, začnou se
sbíhat sliny celému okolí.

Kdy u bramboráků nastrouhat hlízy nahrubo a
kdy najemno?
Vždy záleží na chuti a preferencích konzumenta, zda má
raději bramboráky jemné nebo spíš
křupavější z nahrubo strouhaných hlíz. Z těch druhých
lze připravit i tzv. rösti, které patří
mezi velmi oblíbené přílohy k nejrůznějším pokrmům.
Jak co nejvíc rozvinout
bramborácích chuť přísad?

a

podpořit

v

Chceme-li mít opravdu aromatické bramboráky,
doporučujeme využívat jen co nejčerstvější
ingredience. Je rovněž důležité mít opravdu právě utřený
česnek. Preferujeme také čerstvou
majoránku, která bramboráky provoní mnohem lépe než
sušená.

Pikantní bezvaječný bramborák (10 porcí)
2 kg brambor, 300 g sýra Eidam (30 %),
10 g drceného kmínu, 10 g chilli koření,
sůl, 100 g cibule, 100 g polohrubé
mouky, 3 dl oleje
Z nastrouhaných brambor, mouky a soli připravíme těsto na bramborák - ale bez vajec.
Pak do něj vmícháme strouhaný sýr, drobně pokrájenou cibuli a koření. Vytvoříme placky
a usmažíme. Jsou výtečné k pivu i vínu.
Kramfleky se zelím, cibulí a slaninou (4 porce)
600 g oloupaných brambor, 200 g hladké
mouky, 1 dl mléka, 2 vejce, 100 g
česneku, sůl, mletý pepř, majoránka, 150
g sádla. Zelí: 450 g kysaného zelí, 50 g
cibule, cukr krystal, kmín, 10 g hladké
mouky, sůl.
Sypání : 100 g uzené slaniny, 100 g cibule
Oloupané brambory ustrouháme a vymačkáme vodu. Přidáme mouku, vejce, česnek,
majoránku, sůl i pepř a promícháme. Z těsta tvoříme placky, jež opečeme z obou stran na
rozpáleném tuku. Kysané zelí uvaříme a lehce osladíme. Drobně krájenou cibuli
orestujeme a přidáme do zelí, které zahustíme krátce opraženou moukou. Kostičky
slaniny i cibule opečeme a nasypeme na placky.
Zpracovala: Mirka Schullerová

HUMOR
*Žena má doma tři milence a překvapí je doma manžel. První běží do koupelny, druhý do kuchyně a třetí se schová do
brnění na chodbě.
První křičí z koupelny: "Paní, tu vodovodní baterii máte opravenou". A odejde.
Druhý křičí z kuchyně: "Paní, ten sporák máte spravenej". A odejde.
Třetí stojí v brnění před manželem a ptá se: "Kudy tudy na Karlštejn?"
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*Sedí dvě blondýnky v kavárně.
„Tak co, Mileno, udělalas ten řidičák?“
Druhá smutně odpoví: „Ne, vyhodili mě.“
„Vážně? A proč?!“
„No protože před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela!“
„Hm, tak to je divný. A nepřepočítala ses?“

Proč je potřeba podporovat užívání alkoholu v pracovní době
1) Snižuje se stres.
2) Vzniká stimul chození do práce.
3) Vztahy se stávají více důvěrnými.
4) Snižují se náklady na topení
5) Snižuje se počet stížností na nízký plat.
6) S větší racionálností se využívá pracovní doba
7) Podřízení se zdržují v práci do pozdního večera.
8) Zaměstnanci říkají, to co mají na mysli, nikoli co chce slyšet vedení.
9) Snižuje se potřeba služebních automobilů.
10) Zkracují se dovolené: zaměstnanci raději chodí do práce.
11) Mezi kolegy se zlepšuje subjektivní pohled na druhého.
12) Obědy v jídelně se stávají mnohem chutnější
13) Ušetří se za vodné, nikoliv však za stočné
Zpracovala: Mirka Schullerová

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ
Čeština:
Hynek si rozhýbal nohy. Potom šel uhradit všechny dluhy. Namaluj na zeď kruhy v barvě duhy. Mám rád dobrodružné
příběhy. Dostal jsem dvě knihy. Přeběhl do druhé dráhy. Začal s tím od podlahy. Ty máš parohy? Zahradník ryje rýčem
záhony. Pěstoval na nich okurky. Sladké hrušky padají na zem. Chlapci je dávají do košíku. Tetička jim zatím chystá
svačinu. Uvaří jim čaj a přinese i koláčky. Strýc nachystal pro zahradníka malé překvapení. Dvě buchty s jablky. Historie
se opakuje. Ve škole nám často dávají diktáty. Zeptej se zdravotní sestřičky Marie, kde leží Jirka. Po úrazu nohy nemůže
chodit. Řekni nám, co máš na srdci. Nikdy se nám s ničím nesvěříš.
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