
1 
Krajanské  informace 

srpen 2011 
1 

Krajanské informace 
Vydává Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s českými krajany 

v Jihoafrické republice 
Náměty a příspěvky:  

e-mail: RadkaHej@gmail.com 
  Fax: 012 5482765  

poštovní adresa: Krajanské informace, PostNet suite 166, Private Bag X11, Halfway House, 1685 
 

Vážení a milí krajané, 

Zdravíme vás v srpnu, te ď hlasit ě dupnu a potom si schrupnu. Tato úvodní v ěta sice moc smysl nedává, 
ale zato se krásn ě rýmuje, a tak ji tam necháme. Zbytek našeho m ěsíčníku však smysluplným čtením p římo 
překypuje, tak vzh ůru do toho a stru čně k jeho obsahu a ť vás od opravdového čtení moc nezdržujeme. 
 

Jistě vás překvapí, že příjmení Nguyen je 
devátým nejčastějším českým příjmením; bude vás 
zajímat že Praha přežila hospodářskou krizi z velkých 
měst takřka nejlépe; že druhý nejbohatší Čech koupil 
jednu z nejznámějších jihoafrických vinic a že se 
v České republice rodí stále méně a méně dětí. To 
všechno a ještě spoustu dalších věcí se dozvíte ve 
Zprávách. 

 
Je zima, tak se v Českých a jihoafrických 

městech podíváme do dvou nejvýznamnějších českých 
lyžařských středisek Špindlerova Mlýna a Pece pod 
Sněžkou. V Číslech a údajích něco málo o cestovním 
ruchu, financích a českém původu slova dolar. 
V osobnostech o panu Emilu Holubovi - Čech, který je 
snad ze všech Čechů s Afrikou spjat nejvíce. 
 

Etiketa nás dnes poučí, že na skleničky se 
nezvoní a naučí správnému zasedacímu pořádku u 
jídelního stolu. 
 

Legendární dětská postavička Medvídek Pů, 
která se proslavila po celém světě, dnes zabírá 
Zajímavosti i Humor. Ve svých 90 letech si to totiž může 
dovolit. Chybět nebudou ani Recepty, Zdraví, pozvání 
do kina a mozečky namáhající Čeština. 

 
Pan Martin Slavík, náš současný dvorní 

dopisovatel, nám tento měsíc zaslal zajímavý až 
bláznivý článek o americkém soudnictví. Přečtěte si 
s čím vším se v dnešních USA dají vyhrát soudní spory 
a doufejme, že aspoň v tomhle USA nebude zbytku 
světa příkladem. Mnohokrát děkujeme. 

 
Druhý dnešní příspěvek od čtenářů najdete 

v Humoru. Česká nářečí, spisovná a nespisovná mluva 
jsou nevyčerpatelným zdrojem zábavy. Příspěvek je 
anonymní, neboť jeho autor si nepřeje být jmenován. 
Také moc děkujeme. 
 

Přejeme příjemné a ničím a nikým nerušené 
počteníčko 

 
Vaše redakce
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Oznámení Zastupitelského ú řadu ČR v Pretorii 
 
1) Vážení krajané, 

reagujeme na váš zájem o výuku českého jazyka v Kapsku. ZÚ v Pretorii ve spolupráci s 
lingvistkou Radkou Hejmalovou-Millar připravují Seminář českého jazyka v Kapském Městě. Seminář 
bude rozdělen na dvě části - pro děti a pro dospělé, případně dále podle úrovně znalosti češtiny 
zájemců. 
Uspořádání akce bude záviset především na počtu zájemců. Zájemci se mohou hlásit na 
adrese RadkaHej@gmail.com. Ve svém e-mailu uveďte, prosím, jméno, jde-li o dospělého nebo o 
dítě, u dětí také věk, a znalost českého jazyka (například: "česky neumím vůbec"; "česky rozumím, 
ale neumím česky číst a psát"; "česky mluvím plynule, chci se zdokonalit ve čtení a gramatice"; "chci 
si jen oživit českou gramatiku";.....). 
Další údaje budou upřesněny později. 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci a na shledanou. 
 
 

Výběr zpráv ( červenec 2011) 
 

*Poslancům věří nejméně lidí za 17 let, na minimum se 
propadla i vláda 

Poslancům věří 19 procent lidí. Je to nejméně od roku 
1994. Na minimum se podle průzkumu propadla i vláda 
premiéra Petra Nečase, důvěřuje jí 16 procent lidí.  Důvěra 
v Poslaneckou sněmovnu je na historickém minimu, ukázal 
průzkum agentury STEM. Na počátku června poslancům 
věřila jen necelá pětina lidí, což je nejméně od roku 1994, 
od kdy STEM dolní komoru parlamentu sleduje. Senát je na 
tom o několik procentních bodů lépe, nejméně lidí mu věřilo 
na počátku jeho existence po roce 1996, kdy narážel na 
pochybnosti, zda je jako instituce vůbec potřebný. 
Nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem je podle 
posledního průzkumu předseda Ústavního soudu Pavel 
Rychetský, kterému důvěřuje 59 procent lidí. Za ním se drží 
prezident Václav Klaus, kterému věří 55 procent občanů. V 
porovnání s květnovým průzkumem se důvěra v prezidenta 
zvýšila o 8 procentních bodů. 
 
*Česko nebude půjčovat Řecku, peníze dá jen eurozóna 
Na další finanční pomoci pro Řecko se opět budou podílet 
jen země eurozóny a Mezinárodní měnový fond. Česko a 
další země, které evropskou jednotnou měnou neplatí, se 
podílet nebudou. Vyplývá to z dokumentů, na nichž se 
dohodl summit EU v Bruselu.  Česká vláda účast státu na 
pomoci Řecku odmítala. Premiér Petr Nečas  před odletem 
na summit jednoznačně prohlásil, že si nedovede 
představit, že by se na půjčce zadlužené zemi měly podílet 
státy, které o ní nerozhodovaly. 

Pokud by se už pomoc Řecku dohodla, měla by se do ní 
podle Nečase zapojit soukromá sféra povinně. To je ale v 
rozporu s tím, na čem se dohodli hlavní vyjednavači 
Německo a Francie. 

Česko se nezapojilo ani do první pomoci Řecku. Na té se 
loni dohodla eurozóna spolu s MMF. Obě skupiny slíbily, že 
Řekům půjčí 110 miliard eur. Ani tyto peníze, které Řecko 

není schopné splácet podle dohodnutých podmínek, však 
zemi na odvrácení bankrotu nestačí. 

*Praha přežila krizi mezi nejlepšími, za sebou nechala 
velkoměsta 

Česká metropole prošla hospodářskou krizí lépe než 
většina evropských velkoměst. Praha skončila ve 
srovnání ekonomického růstu v roce 2009 na třetím 
nejlepším místě po Paříži a Lisabonu. Tabulku, která 
shrnuje výsledky studie respektovaného nizozemského 
institutu TNO, uzavírá s nejhorším výsledkem Řím.  
V roce 2009, kdy největší krize od 30. let minulého století 
udeřila nejsilněji, hrubý domácí produkt Prahy poklesl o 
2,6 procenta. V celém Česku to přitom bylo o 4,1 
procenta, metropoli se tak dařilo podstatně lépe než 
zbytku země.  

Vývoj HDP (2009) 
Paříž -2,3  
Lisabon -2,5  
Praha -2,6  
Vlámský diamant (Belgie) -2,9  
Randstad (Nizozemsko) -3,2  
Madrid -3,4  
Barcelona -3,5  
Londýn -4,1  
Vídeň -4,5  
Dublin -4,7  
Berlín -5,2  
Budapešť -5,2  
Kodaň -5,3  
Mnichov -5,5  
Hamburk -5,5  
Frankfurt nad Mohanem -5,7  
Porúří -5,9  
Milán -5,9  
Stockholm -6,2  
Řím -6,5 
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To platí ovšem i v celoevropském srovnání. Menší propad 
zažila jen francouzská metropole, o 2,3 procenta, a hlavní 
město Portugalska s poklesem o 2,5 procenta. Lisabon 
ovšem momentálně čekají horší časy než Prahu, protože 
Portugalsko potřebovalo mezinárodní finanční pomoc a 
letos se nejspíš opět ponoří do hospodářské recese. 

Institut TNO se zaměřil na celkem 20 metropolí a regionů v 
celé Evropě. Mezi nimi si nejhůře vedl Řím s propadem o 
6,5 procenta, Stockholm s poklesem hospodářství o 6,2 
procenta a Milán, jehož HDP poklesl o 5,9 procenta. 

Značnou výhodou Prahy proti ostatním metropolím a 
regionům je vysoký podíl takzvané aktivní populace, tedy 
obyvatel od 15 do 64 let. Ten činí téměř 81 procent a je 
pátý nejvyšší na kontinentu. Nejméně ekonomicky 
aktivních, 71,1 procenta obyvatel, má naopak region 
zvaný Vlámský diamant, tedy oblast mezi belgickými 
Antverpami, Gentem, Bruselem a Lovaní. O moc lépe se v 
tomto ohledu nevede ani Budapešti či Římu.  

*Nguyen je devátým nejčastějším příjmením v Česku, 
poráží i Procházky 

Početná vietnamská komunita mění zažité pořádky. V 
pořadí četnosti příjmení se mezi Dvořáky, Černé a 
Procházky vklínili Nguyenové. Toto příjmení má v zemi 
přes 21 tisíc lidí, což ho řadí na deváté místo. Zato mezi 25 
nejčastějšími křestními jmény žádné cizí není.   
Příjmení Nguyen je mezi Vietnamci suverénně nejčastější, 
podle odhadů se tak jmenuje až čtyřicet procent z nich. "Je 
to příjmení podle císařské dynastie," vysvětlil sociolog a 
vietnamista Jiří Kocourek.  

Četnost příjmení v Česku sledují internetové stránky 
KdeJsme.cz, které vycházejí ze statistik ministerstva 
vnitra. Nguyenů v zemi žije 21 020. První místo v žebříčku 
náleží příjmení Nováková, následuje Novák a Svobodová. 
V křestních jménech vede Jiří, představuje se tak 314 179 
lidí. 

Umístění Nguyenů v první desítce pomohl jeden fakt: do 
jejich počtu jsou totiž zahrnuti muži i ženy. Přechýlený 
tvar Nguyenová podle webu používá 1 598 žen. Shodný 
tvar pro muže i ženy pomohl i příjmení Krejčí na dvacáté 
pozici. 

V Česku žije přibližně sedmdesát tisíc Vietnamců. Po 
Slovácích a Ukrajincích tvoří třetí největší národnostní 
menšinu v zemi. 

Díky početné vietnamské migraci se Nguyenové řadí k 
nejpočetnějším příjmením i v dalších státech. Například v 
Austrálii jsou 7. nejčastějším příjmením. Ve Francii jim 
patří 54. místo, ve Spojených státech se umístili o tři 
příčky níž.  

*V Česku žije 10 535 811 lidí! Novorozenec? Ohrožený 
»druh«! 

V Česku se rodí stále méně dětí. Nebýt přistěhovalců, 
vymíráme! Počet obyvatel Česka jen za první tři letošní 
měsíce klesl o 728 osob. Nerodí se děti! 
Přitom ještě loni bylo ve stejném období číslo kladné, 
tehdy tzv. přirozeným přírůstkem přibylo 1136 lidí... 
Celkem ke konci března žilo v Česku 10 535 811 lidí. 

Čechů ubylo i přesto, že statistici zaznamenali menší 
počet úmrtí. Příčinou je málo narozených dětí. „Narodilo 
se 26 656 dětí, což je o 2178 méně než před rokem. 

Zachraňují nás jen přistěhovalci, nejčastěji ze Slovenska, 
USA, Ukrajiny a Ruska. Jen díky nim vzrostl počet 
obyvatel České republiky o 3041 na 10 535 811. Podle 
údajů ministerstva vnitra bylo k 31. březnu v ČR 
registrováno 425 167 cizinců s povoleným pobytem. 
Podíleli se tak na populaci země ze čtyř procent  

*Zdeněk Bakala: Koupil jihoafrickou vinici 

Na pozemku Bakalova vinařství je i historický 
minizámeček    
 
Zdeněk Bakala (50), který je s majetkem 55 miliard korun 
druhým nejbohatším Čechem, minulý měsíc koupil za 
neupřesněnou cenu jedno z nejstarších jihoafrických 
vinařství, Klein Constantia. 

Historie vinařství tu sahá do 17. století a celková rozloha, 
na níž se réva pěstuje, je 146 hektarů. 

Dvacet nejčastějších 
1. Nováková - 35 739  
2. Novák - 34 272  
3. Svobodová - 26 692  
4. Novotná - 25 470  
5. Svoboda - 25 348  
6. Novotný - 24 372  
7. Dvořáková - 23 563  
8. Dvořák - 22 304  
9. Nguyen - 21 020  
10. Černá - 18 600  
11. Černý - 17 822  
12. Procházková - 16 917  
13. Procházka - 16 108  
14. Kučerová - 15 967  
15. Kučera - 15 199  
16. Veselá - 13 612  
17. Veselý - 12 922  
18. Horáková - 12 857  
19. Horák - 12 196  
20. Krejčí - 12 035  
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*Muzeum, které potěší zájemce o vojenskou techniku i 
historii 

Mezi obcemi Krhanice a Lešany, nedaleko města Týnce 
nad Sázavou, se v prostoru bývalých dělostřeleckých 
kasáren nachází expozice Vojenského technického muzea 
Vojenského historického ústavu Praha a to již od roku 
1996. Konají se zde i tankové dny. Příští se uskuteční již 
27. srpna. 

Do muzea se dostanete autem i vlakem. Autem pojedete 
na Brno po D1 přes Velké Popovice, Babice, Krhanice, 
přes most přes Sázavu. Vlakem z Hlavního nádraží přes 
Braník, Jílové u Prahy posázavským Pacifikem směr Týnec 
nad Sázavou. Vystoupíte ve stanci Krhanice a půjdete 
zhruba 500 metrů pěšky přes most přes Sázavu.  

Při vstupu do muzea už vás z dálky vítá známý tank č. 23, 
tzv. Růžový tank. Exponáty tu jsou rozděleny do 
jednotlivých hal. V první hale je technika z období let 1918 
– 1938. Po vstupu se ocitáte na nádvoří bývalých kasáren 
rakousko-uherské armády. 

Ve druhé hale je soustředěna technika z 2. světové války, 
konkrétně z let 1939 – 1943. Hala je rozdělena tematicky 
do třech prostorů. V první části se prochází bunkrem, který 
symbolizuje obranná opatření Československa proti útoku 
ze strany Německa ve druhé polovině třicátých let. V této 
části expozice je i známý předválečný československý tank 
LT vz.35. Ve druhé je období Protektorátu Čechy a Morava. 
Vystavené exponáty jsou včleněny do jednotlivých 
dioramat. Poslední část expozice zobrazuje statečný boj v 
obleženém Tobruku v letech 1941 a 1942.  

Třetí hala se věnuje období let 1944 - 1945. Začátek 
expozice symbolizuje boje v zimě na východní frontě. Dále 
je tu americká válečná technika. Velké dioráma připomíná 
postup 3. americké armády generála Pattona do Čech. Je 
zde tank SHERMAN M 4A1. 

Hala č. 4 patří období let 1945 - 1950. Technika 
a dioramata představují složité období v historii 
Československa od ukončení války do konce čtyřicátých 
let. Hala č. 5 zachycuje období let 1950 - 1962. Celá 
expozice přibližuje období padesátých let a 
hlavně studenou válkou mezi východem a západem.  

V hale č. 6 spatříte ostravskou operaci. Pak můžete projít 
haly, které jsou věnovány protiletadlovému dělostřelectvu, 
dělům systému ŠKODA, expozici spojovacího, železničního 
a raketového vojska.  

Kromě výstavních hal je celá řada exponátů umístěna pod 
přístřešky a na volném prostranství. Jsou zde ke shlédnutí 
tanky Varšavské smlouvy a tanky NATO. 

 

 

 

*Zemřela Milena Vostřáková: Hlasatelka, která se nelekla 
komunistů  

 
Milena Vost řáková na snímku z roku 1960 
 
Zemřela Milena Vostřáková, legendární televizní 
hlasatelka a hrdinka Pražského jara 68. Vždy usměvavá 
a zářící žena, která se celou vahou své osobnosti 
postavila proti sovětské okupaci a stala se tak jednou z 
hrdinek temného období českých dějin, podlehla ve věku 
77 let zákeřné nemoci. 

Na televizní obrazovku nemohla po sovětské invazi roku 
1968, kterou jednoznačně odsoudila a stala se jednou z 
hrdinek i obětí pražského jara. Po vítězném hokejovém 
zápase našich hokejistů s mužstvem Sovětského svazu v 
přímém přenose prohlásila: "Normálně piji urologický čaj 
- ale dnes připíjím vínem našim hokejistům, protože jde o 
vítězství nejen sportovní, ale i morální."  

Následky se brzy dostavily. Milena dostala totální zákaz 
vystupovat nejen v televizi, ale i kdekoliv jinde. Nesměla 
uvést ani ples ve venkovské sokolovně. Ve stejné době jí 
těžce onemocněl manžel a brzo zemřel. A to ještě nebylo 
všechno zlé, co ji potkalo. Milena zažila tři těžké 
autohavárie, při jedné z nich byla těžce zraněna a strávila 
tři měsíce v Kladrubech a rok a půl byla upoutána na 
lůžko. Pro matku samoživitelku to bylo opravdu krušné 
období. 

Po převratu se vrátila ještě na chvíli na televizní 
obrazovku. Moderovala mimo jiné oblíbený pořad Sama 
doma. Na začátku roku nikdo netušil, že bude poslední. 
Hlasatelku, která dokázala svou statečností ponížit 
komunistický režim, nakonec dostihla zákeřná choroba. 
Těžký zápal plic způsobil selhání organismu a Milena 
Vostřáková  ve svých 77 letech zemřela.  

 



5 
Krajanské  informace 

srpen 2011 
5 

 *Zemřel houslista Josef Suk, pravnuk Antonína Dvořáka 
Po několikaletém boji s rakovinou zemřel  houslový virtuos 
a skladatel Josef Suk (†81), pravnuk hudebního skladatele 
Antonína Dvořáka a vnuk hudebního skladatele Josefa 
Suka. Josef Suk statečně bojoval s rakovinou čtyři roky.  

Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 v Praze. Už v dětských 
letech byl v houslové hře žákem Jaroslava Kociana, později 
studoval houslovou hru na pražské konzervatoři a na AMU 
a byl krátce i primáriem Pražského kvarteta. 

Po absolutoriu působil v první polovině 50. let jako 
zástupce koncertního mistra činoherního orchestru 
Národního divadla, poté jako sólový a komorní hráč. V roce 
1952 založil Sukovo trio (původně spolu s klavíristou Jiřím 
Hubičkou a violoncellistou Sašou Večtomovem, později s 
Janem Panenkou a Josefem Chuchrem), v letech 1961 až 
1990 byl sólistou České filharmonie. 

 

 

Sukův mezinárodní ohlas rostl od roku 1959, kdy na 
uměleckém turné s Českou filharmonií koncertoval na třech 
kontinentech. Roku 1964 debutoval v Anglii a také v USA, 
kam ho pozval kdysi v Praze působící dirigent Georg Szell, 
tehdy šéf Clevelandského orchestru. Od té doby vystupoval 
s předními světovými orchestry. 

Přestože Suk již oficiálně nekoncertoval, občas se objevil 
na koncertních pódiích a o jeho nahrávky byl stále velký 
zájem. 

 

* Zemřel syn posledního rakouského císaře Otto von 
Habsburg  

 

Ve věku 98 let zemřel na jihu Německa nejstarší syn 
posledního rakouského císaře a dlouholetý poslanec 
Evropského parlamentu Otto von Habsburg.  

Tento konzervativní politik se za války věnoval boji proti 
nacismu a osvobození Rakouska. Byl dlouholetým 
poslancem Evropského parlamentu za bavorskou 
konzervativní stranu CSU. Často se zasazoval o zájmy 
sudetských Němců vysídlených po válce z 
Československa. 

Otto von Habsburg se narodil v roce 1912 ještě jako syn 
arcivévody Karla, který se v roce 1916 stal rakouským 
císařem. O dva roky později byli Habsburci zbaveni trůnu 
a odešli do emigrace. Později mladý Otto von Habsburg 
vyrůstal ve Španělsku a Belgii, kde vystudoval na 
Université de Catholique v Lovani.  

V roce 1933 získal doktorát a v následujících letech se 
věnoval boji proti nacismu a proti připojení Rakouska do 
německé říše. Válku strávil v exilu v USA, po návratu se 
zasazoval o evropskou integraci. 

Doyen habsburské monarchie se vzdal nároku na trůn v 
roce 1961 a coby europoslanec začal podporovat tradiční 
habsburskou politiku sjednocování evropských národů do 
jednoho celku. V Evropském parlamentu zastupoval v 
letech 1979 až 1999 bavorskou konzervativní stranu 
CSU. Takřka stoletý šlechtic pracoval až do posledních 
dnů. Často publikoval články i knihy o politice a byl 
ztělesněním Evropana. Mluvil o tom, že má několik vlastí, 
o čemž svědčil i fakt, že měl občanství Německa, 
Rakouska, Maďarska a Chorvatska. 

 
Zpracovala: Mirka Schullerová

 
 

--------------------------------------------------- 
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Inzeráty/Oznámení  
 
 
Pan Jiří Čermák hledá  svého bratra  Radka Čermáka , narozeného dne 19. 11. 1967 v Kladně, který v roce 1998 odešel 
do JAR. Pana Jiřího Čermáka lze kontaktovat na adrese: PS 2/B-3, 713 02, Ostrava 
 
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. 
 
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 4682175, 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 4682175, 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. 
 
 
 

 
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 MĚSTA 
 
Špindler ův Mlýn  a   Pec pod Sn ěžkou 
 
Špindler ův Mlýn  je významné turistické st ředisko v Krkonoších. M ěsto Špindler ův Mlýn má p řibližn ě 1400 
obyvatel a rozlohu 7690,91 ha. V n ěmčině se město d říve nazývalo Spindlermühle  podle rodiny Šindlerových, 
která vlastnila v obci mlýn. Ale ješt ě předtím se obec vždy jmenovala Svatý Petr (dnes část m ěsta). Jenže v 
žádosti o povolení stavby kostela, zaslané císa ři, bylo u podpis ů rovn ěž uvedeno - sepsáno ve Špindlerov ě 
mlýn ě. Žádost totiž ob čané sepisovali práv ě v tomto mlýn ě Špindler ů. A jelikož jsou podobné názvy obcí v 
německy mluvících zemích časté, došlo k omylu a zp ět se vrátilo povolení ke stavb ě kostela v obci Špindler ův 
Mlýn. Ob čané rad ěji obec p řejmenovali, aby mohli stav ět. Zaslání nové žádosti by mohla být bráno jako urá žka 
neomylného ú řadu a kostel by tu už ur čitě nestál. 

 

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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Špindlerův Mlýn leží v nadmořské 
výšce 575 – 1555 m v Krkonoších. 
Nejvyšším bodem obce je Luční 
hora – druhá nejvyšší hora České 
republiky. Leží při soutoku řeky 
Labe a Dolského potoka. 

Město je jedním z nejznámějších a 
nejnavštěvovanějších středisek 
zimních sportů v České republice. 
Lůžková kapacita je kolem 10 tisíc 
lůžek. Špindlerův Mlýn má ideální 
podmínky pro zimní sporty. 

Lyžařské a běžecké tratě jsou v 
provozu až 5 měsíců v roce. 
Profesionálně upravované 
sjezdové tratě různého druhu 
obtížnosti jsou v celkové délce 
25 km. Celkem 14 lanovek a vleků 
zajišťují přepravní kapacitu 17 500 
lyžařů za hodinu. S jedním 
skipasem je možno lyžovat na více 
jak 25 km upravených sjezdovkách 
na 4 různých lyžařských resortech 
(Svatý Petr, Medvědín, Horní 
Mísečky, Labská). Většina 

sjezdovek je v případě nižší 
sněhové pokrývky uměle 
zasněžována. Špindlerův Mlýn 
nabízí mnoho atrakcí i v letní 
sezóně. V letních měsících jsou 
zde ideální podmínky pro pěší 
turistiku a horská kola. 

Nejvýznamnější historickou 
památkou města je kostel sv. Petra 
a Pavla z let 1802 – 7. V jeho 
zvonu je prý přidáno stříbro.

 

Pec pod Sn ěžkou (dříve Velká Úpa III n ěmecky Petzer ) je město v Královéhradeckém kraji na severovýchod ě 
Čech. Město leží v Krkonoších na řece Úpě a Zeleném potoku. Má p řibližn ě 610 obyvatel a rozlohu 5214 ha. 
Novodobou dominantou m ěsta je osmnáctipatrový hotel Horizont. Sou částí katastru m ěsta je i nepatrná část 
historického Slezska, ležíci severovýchodn ě od horského hotelu Lu ční bouda. Dot čené území náleželo do roku 
1959 k Polsku. 

Pec pod Sněžkou je významným 
horským střediskem zimní i letní 
rekreace a významným centrem 
cestovního ruchu. Přímo ve městě 
se nachází areál Ski Pec, který 
patří k nejlépe vybaveným v ČR a 
patří do skupiny středisek Skiarena 
Krkonoše. Celoročně je také 
možno využít čtyřsedačkovou 
lanovou dráhu na Hnědý vrch. Na 
území obce se nachází nejvyšší 
hora České republiky Sněžka a 
Studniční hora. Z místní osady 
Růžový Důl vede dvousedačková 
dvouúseková lanovka na Sněžku. 
Ve městě je též sídlo Správy 
Krkonošského národního parku a 
horské služby. 

Historie 
Nejstarší osídlení oblasti je 
doloženo z hornické osady Obří 
důl, odkud pochází i první přesný 
záznam o dolování z roku 1511. V 
dolech byly těženy hlavně měděné 
rudy a arzenopyrit. Poslední těžba 
v Peci proběhla v roce 1959, kdy 
byla definitivně ukončena po téměř 
450 letech. 

Obec Pec pod Sněžkou vznikla ale 
až někdy v 16. století, kdy byla 
jednou ze tří částí Velké Úpy. 
Jednalo se o důsledek těžby dřeva 
a rozsáhlého mýcení lesního 
porostu v oblasti. První písemná 

zmínka o Peci pod Sněžkou je z 
roku 1790. 

Památky 

• Hospoda na Peci z roku 
1793  

• kaple Panny Marie ze 
začátku 20. století 

 

 

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

 

Americké soudnictví - Kuriózní soudní p říběhy 
příspěvek od pana Slavíka 
 
Opět byli vyhlašováni vít ězové každoro ční Ceny 
Stelly. 
 
Cena je pojmenována podle 81ti leté Stelly Liebeck, 
která se kdysi polila kávou a úspěšně za to nechala 
odsoudit McDonalda. Tento případ inspiroval ke 
každoročnímu vyhodnocení nejkurioznějších a 
nejúspěšnějších soudních případů v USA. 
 
Bohužel se do loňského hodnocení nedostala současná 
kampaň teenagerů, kteří nyní houfně žalují McDonaldy, 
že po jídle u nich ztloustli. 
 
5. místo (dělené) 
Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila 
$780,000 za zlomený kotník v nábytkářském obchodě, 
kde zakopla „…o pobíhajícího spratka“. 

Majitelé obchodu byli rozsudkem dosti překvapeni, 
protože ten předmětný spratek byl syn paní 
Robertsonové. 
 
5. místo (dělené) 
19ti letý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal 
$74,000 + léčebné výlohy, když mu jeho soused přejel 
ruku vozidlem Honda Accord. 
Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za 
volantem právě toho vozu, ze kterého kradl poklice. 
 
5. místo (dělené) 
Terrence Dickson z Bristolu, Pennsylvanie, opouštěl 
přes garáž dům, který právě vykradl. Nepodařilo se mu 
ale otevřít dveře garáže, protože vypovědělo 
automatické otevírání. Zpátky do domu se taky vrátit 
nemohl, protože si zaklapl spojovací dveře z garáže do 
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bytu. Majitelé domu byli na dovolené a tak zůstal p. 
Dickson uvězněn v garáži 8 dní a přežil jen díky zásobě 
Pepsi a velkému pytli psích granulí. 
Od vlastníka domu pak vysoudil náhradu za duševní 
újmu ve výši $500,000. 
 
4. místo 
Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal $14,500 + 
úhradu nákladů léčení, když byl napaden sousedovým 
psem beaglem. Pes byl na řetězu a za plotem – tedy na 
dvorku svého pána. Vysouzená náhrada byla poměrně 
nízká, protože porotě přece jen připadal ten pes 
poněkud vyprovokován, vzhledem k tomu, že p. Williams 
lezl přes plot na onen sousedův dvorek a po psovi 
opakovaně pálil ze vzduchovky. 
 
3. místo 
Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu 
Carsonovi z Lancasteru, Pennsylvania, náhradu ve výši 
$113,500 poté, co v podniku uklouzl na rozlité limonádě 
a zlomil si kostrč. Limonáda se na podlahu dostala 
několik vteřin před popsaným incidentem, kdy ji p. 
Carson chrstl do obličeje svému příteli během poněkud 
ostřejší výměny názorů. 
 

2. místo 
Kara Waltonová z Claymontu, Dealaware, vysoudila na 
nočním klubu v sousedním městě náhradu za to, že při 
vylézání z okna záchodu spadla na zem a vyrazila si dva 
přední zuby. Stalo se tak proto, že pí. Waltonová se 
pokušela utéct ze záchodu bez zaplacení poplatku 
$3.50. Získala náhradu $12,000 + náklady na zubaře. 
 
1. místo 
Vítězem letošní soutěže byl p. Merv Grazinski z 
Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obytný vůz 
Winnebago. Při cestě domů z fotbalového zápasu vjel 
na dálnici, nastavil automat na 130 km/hod, přelezl ze 
sedadla řidiče do obytné části a vařil si kávu. Nebylo pak 
divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. P. 
Grazinski se tudíž soudil s výrobcem, že v návodu k 
obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že toto se 
nesmí. Porota mu přiřkla náhradu $1,750,000 plus zcela 
nový Winnebago Motor Home. Výrobce pak skutečně v 
tomto smyslu upravil návod k ovládání vozidla pro 
případ, že by se na světě vyskytl ještě další úplný blbec 
a naneštěstí si opět koupil jejich vůz. 
 
To je opravdu možné jen v Americe… 

 
 

ETIKETA  
 

Nezvoňte sklenkou, ani p říbory!  

 

4. kapitola - Nevyznáte se v tom, co vám číšník podává zprava a odnáší zleva? Neumíte otev řít šampa ňské 

nehlu čně? A jak položit p řesně příbor, pokud chcete jen jídlo p řerušit? Sto a jeden problém, že? O tom všem 

pojednává naše dnešní hra s etiketními pravidly.  

Jaký stůl vítá hosty? 

Je to jednoduché - u správně připraveného stolu bychom se měli správně najíst a napít, podstatný je i estetický zážitek. 

Čistota, pořádek a vkusné aranžmá  je základ. Prostírání musí odpovídat charakteru podávaného pohoštění. Navíc má 

ladit s interiérem. Ráz tabule zůstává v rukou hostitele (pořadatele): klasika je damašková nádhera, poslední sezony 

přinášejí nekonvenční možnosti v barevné stylizaci, kdy vše závisí na možnostech a fantazii. Slavnostní ráz dodají vázy s 

květinami umístěné tak, aby nebránily ve výhledu na protějšího hosta (zvolte nižší mísy s květinovou dekorací). Stolu také 

sluší svícny s voskovými svícemi, krásné a kvalitní jídelní a nápojové soupravy. 

Tipy: 

� Ubrusy mohou být běžné, pak odpovídají desce stolu plus 30 cm na každé straně podle výšky sedadla. Banketní 

ubrusy sahají téměř k zemi. 

� Ubrousky používáme dvojí: jídelní (60x60 cm) a snídaňové (30x30 cm) - ze stejného materiálu jako ubrus. 

Složený ubrousek se pokládá na talíř, nebo vedle něho. Ubrousek si host položí na kolena, před odchodem jej 

(přeložený) položí vlevo od talíře. Papírový ubrousek se zmačkaný odloží do talíře. 
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� Sypátka na sůl, pepř a další koření musí být pro hosty snadno rozeznatelná.  Párátka jsou při společenských 

událostech naprosté tabu. Měla by být k použití pouze u umyvadla na toaletě. 

Jak prostíráme? 

Existuje několik způsobů servisu, nejobvyklejší je anglický, kdy číšníci zanášejí jednotlivé chody každému hostu. Při 

anglickém způsobu klademe příbory od vnější strany k vnitřní, v pořadí chodů. Napravo od talíře se dávají nože a 

polévková lžíce, nalevo vidličky. Vidličky a lžíce se kladou zaoblenou stranou na stůl, nože ostřím k talíři. Nad talíř patří 

příbory na sýr, moučník a ovoce. Na stůl není možné dát víc než tři sady příborů. 

Občas se můžete setkat též s francouzským servisem, kdy číšník přináší pokrmy na velkých tácech a každý host si sám 

překládá svoji porci, případně je mu číšník nápomocen. Na stole je jen jedna souprava příborů. Příbory pro ostatní chody 

se přinášejí vždy s jídlem. Při francouzském kladení příborů spočívá na ubruse obvod lžíce a hroty vidličky - na rozdíl od 

anglického, nůž se klade stejně, ostřím k talíři. Příbory rozlišujeme trojí: jídelní, které se používají výhradně k jídlu. 

Překládací - používá je obsluhující personál k překládání pokrmů z mis na talíře. A pak speciální příbory a jídelní 

pomůcky pro netradiční pokrmy (raci, šneci, ústřice). 

Tipy: 

� Nalevo od talíře se umisťuje talířek s pečivem, dále miska na kompot nebo salát. Napravo od talíře patří sklenice 

na nápoje, zleva: sklenice na vodu, na pivo, na bílé víno, na červené víno, na sekt, na dezertní víno. Není nutné, aby na 

stole byl komplet všech sklenic. 

� Prostor mezi talíři by měl být nejméně půl metru, aby si stolující vzájemně nepřekáželi, na druhé straně by si 

hosté neměli připadat izolováni. 

Pokud menu zahrnuje pokrmy, které lze konzumovat rukama, na stole se mohou nacházet též tzv. finger bowls - misky s 

vodou, které jsou určené pouze na oplachování prstů, nikoliv ke konzumaci. 

 

Velikost a tvar sklenek 

� Aperitiv se nalévá do sklenek různých tvarů, na nožce i bez ní, ale vždy o obsahu od 2 do 5 cl. 

� Whisky se nalévá do širších rovných sklenek (stejně jako soda k ní). 

� Koňak a brandy se nalévají do baňatých napoleonek. 

� Vodka se podává v karafě a nalévá se do malých pohárků. 

� Bílé rýnské a moselské víno se nalévá do menších sklenek s vysokou nožkou a uzavřeným kalíškem. Ostatní bílá 

vína se nalévají do podobných sklenek, ovšem s otevřeným kalichem. 

� Červená vína se podávají na stůl v karafě a nalévají se do větších uzavřených sklenek. 

� Pro sekty a šampaňské se hodí otevřené misky (demi sec a sladké) nebo úzké flétny (brut). 

� Dezertní vína se nalévají do otevřenějších kalíšků. 

� Pivní sklenice mohou být různých tvarů i velikostí. 

� Nápoje s ledem (ovocem) se podávají ve vysokých sklenicích se slámkou. 

� Sklenku s nožkou držte za horní část nožky nebo spodní část kalíšku. 

� Při přípitku nezvoňte! 
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Jak správně „zasedáme"? 

Při obědech a večeřích mimo naše soukromí, kdy má host své určené místo, připravíme zasedací pořádek, aby hosté 

„nebloudili". Vhodným místem je prostor před vchodem do jídelního sálu. Host by se neměl cítit u stolu osamocený: o 

ženy, sedící na straně stolu, kde sedí hostitelka, se starají muži, sedící po jejich pravici. Dámy, sedící na straně stolu, kde 

sedí hostitel, se postarají muži po jejich levici. Povinností muže je pomoci dámě usednout a také po dobu slavnosti muž s 

dámou konverzuje. Konverzuje i s dámou, sedící po druhé straně. U stolu sedíme zpříma, neopíráme se zády o opěradlo. 

Ženy si odloží kabelku na klín nebo ji pověsí na opěradlo. 

Tipy: 

Nejezte ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Na lžíci nabírejte malé množství polévky, na vidličku napichujte malá sousta. 

Jedna podstatná věc musí být řečená hned na začátku. Polévka se servíruje v hlubokém talíři, bujon obvykle v misce na 

podšálku. Polévku nabírejte v talíři lžicí směrem od sebe. Talíř nenahýbejte, zbytek polévky nechte na dně. Servíruje-li se 

polévka v šálcích se dvěma oušky po stranách, je přípustné zbytek polévky vypít. 

� Příbor nesmí cinkat o talíř! 

� Šálky a hrníčky berte za ucho pravou rukou. 

� Zamícháte-li si kávu (čaj) lžičkou, vždy ji položte na podšálek. 

� Rybí maso se nekrájí, ale speciálním nožem se shrnuje z kostí. Dostane-li se vám to úst rybí kůstka, přisuňte ji 

jazykem ke rtům a vidličkou ji odložte na okraj talířku. 

� Na steak je zapotřebí steakový nůž. Když objednáváme steak, je třeba číšníka upozornit, jak si přejeme maso 

připravit (rare - krvavý, medium - středně propečený, well done - propečený). 

� Upadne-li vám ubrousek nebo příbor na zem, požádejte o nový. 

� Láhev se otevírá tak, že korek se neprovrtá celý, zátka se vytáhne, hrdlo otře ubrouskem. 

� Víno ve sklenicích lze dolévat, i když v některých společnostech přetrvává názor, že dolévat lze jen do prázdné 

sklenky. 

� Sekt se otevírá tak, že se uchopí láhev levou rukou do ubrousku, v šikmé poloze, zátka se vytáhne otáčivým 

pohybem, vytažení zátky má být nehlučné. 

Hostitel degustuje víno, poté se rozlévá ostatním hostům, ale hostiteli se nalije jako poslednímu!  

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
 

Česká republika v číslech a údajích 
 
Cestovní ruch 
 
Významným odvětvím české národní ekonomiky, 
zejména po uvolnění hranic v roce 1989, se stala 
turistika. Podle příjmů ze zahraničního cestovního ruchu 
se republika dostala zhruba na úroveň například Řecka 
nebo Portugalska. Z postkomunistických států střední a 
východní Evropy ČR vede. Největší skupinu cizinců, kteří 
přijíždějí do České republiky a alespoň jednu noc zde 
přenocují, tvoří Němci. Teprve daleko za nimi následují 
Nizozemci, Italové a další. 

Z regionálního hlediska ve vícedenních turistických 
cestách zahraničních turistů jasně převažuje Praha. Do 
hlavního města přijíždí více než 40% ze všech 
zahraničních návštěvníků. Hodně jsou jimi navštěvovány 
rovněž historické objekty v okolí Prahy (např. Karlštejn, 
zámek Konopiště nebo památky v Kutné Hoře). Druhým 
nejvýznamnějším turistickým regionem pro zahraniční 
turisty jsou Krkonoše. Také Krkonoše navštěvují 
především němečtí turisté. Nejvýznamnějšími turistickými 
centry v Krkonoších jsou Špindlerův Mlýn, Pec pod 
Sněžkou, Rokytnice nad Jizerou a Harrachov. Třetí 
důležitou oblastí zahraničního cestovního ruchu jsou 
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západní Čechy. Mnoho cizinců se přijíždí léčit do 
západočeských lázní, především Karlových Varů, 
Mariánských Lázní a Františkových Lázní. 
Jednodenní turistický ruch je soustředěn v pohraničních 
oblastech. V německém pohraničí má takový charakter 
oblast Chebska, oblast v okolí Šluknova a východní část 
Krušných hor. Na hranic s Polskem jsou 
nejnavštěvovanější příhraniční města Český Těšín a 
Náchod. Intenzita jednodenních návštěv na česko-
rakouské a česko-slovenské hranici je mnohem nižší. 
Domácí cestovní ruch je zaměřen především na hory ve 
východních Čechách a na Moravě. Nejvíce českých 
turistů navštěvuje Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a 
Beskydy. Populární je také jihočeská oblast. 
 
Při svých cestách po České republice si nenechte ujít tyto 
turistické zajímavosti: 
 
Praha  – Pražský hrad, Loreta, Anežský klášter, Vyšehrad 
se Slavínem, Národní divadlo, Národní muzeum, 
Památník národního písemnictví na Strahově, Židovské 
muzeum, Staronová synagoga, Karolinum, Stavovské 
divadlo, Staroměstská radnice s orlojem, Betlémská 
kaple, Veletržní palác, Pražské výstaviště. 
Střední Čechy  – Koněrupské jeskyně, hrady Karlštejn a 
Křivoklát, zámky Konopiště a Kačina, lázně Poděbrady, 
Průhonický park, hora Říp s rotundou sv. Jiří, chrám sv. 
Brabory a Vlašský dvůr v Kutné Hoře, soutok řeky Labe a 
Vltavy u Mělníka. 
Severní Čechy  – hora Ještěd s lanovkou, zoologická a 
botanická zahrada v Liberci, Pravčická brána, Třebenice 
– Muzeum českého granátu, hrad Bezděz, zámky 
Frýdlant a Zákupy, Máchovo jezero. 
Západní Čechy  – lázně Karlovy Vary a Mariánské 
Lázně, rašeliniště Soos u Františkových Lázní, město 
Cheb, hrady Přimda a Rábí, zámky Kynžvart a Manětín. 
Jižní Čechy  – prales Boubín na Šumavě, města České 
Budějovice, Český Krumlov a Tábor, hrad Zvíkov, zámky 
Červená Lhota a Hluboká nad Vltavou, rybníky na 
Třeboňsku, klášter Zlatá Koruna, přehradní nádrže Orlík 
a Lipno. 
Východní Čechy  – Krkonošský národní park, Český ráj a 
Adršpašsko-teplické skály, zámky Kuks a Opočno, město 
Nové Město nad Metují, Babiččino údolí v Ratibořicích, 
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, pevnost v Josefově. 

Severní Morava  – Karlova Studánka v Jeseníkách, hora 
Radhošť v Beskydech, skanzen v Rožnově pod 
Radhoštěm, města Olomouc a Štramberk, hrady Bouzov a 
Helfštejn, zámek Náměšť na Hané. 
Jižní Morava  – hrad Špilberk v Brně, jeskyně v 
Moravském krasu, místo bitvy tří císařů ve Slavkově u 
Brna, města Telč a Slavonice, zámky Kroměříž a Lednice, 
hrad Pernštejn, slovanské hradiště v Mikulčicích, poutní 
místo Velehrad. 
 
 
Finance 
 
Základní měnovou jednotkou je jedna koruna česká, která 
se dělí na sto haléřů. Od roku 1991 byl kurz české koruny 
určován v poměru vůči německé marce (od 1. 1. 1999 
euru) a americkému dolaru. 
Reforma bankovnictví byla ve státě zahájena po roce 
1999, kdy se dosud jednotná bankovní síť rozdělila na 
Českou národní banku a obchodní banky a začal se 
rozvíjet soukromý  bankovní sektor. Česká národní banka 
vykonává měnovou politiku státu, kontroluje pěněžní oběh 
a je zároveň emisní bankou. Nejdůležitější obchodní banky 
na trhu jsou Komerční banka, Česká spořitelna a 
Živnostenská banka. 
 
První mince na českém území používali Keltové, a to 
kolem 2. století př. n. l. Nejstaršími mincemi v českém 
státě byly stříbrné denáry Boleslava I. (kolem roku 955). 
Nejslavnější českou mincí v historickém vývoji byly stříbrné 
pražské groše Václava II. Razily se v Kutné Hoře. Byly 
směnitelné až v oblasti Severního a Baltského moře a také 
v Rusku. Název současné měny USA – dolar – pochází 
z Čech. V letech 1519 – 20 se razily v Jáchymově 
v mincovně hraběte Šlika velké stříbrné mince, které se 
původně nazývaly Joachimsthaler Gulden. Tento název byl 
zkrácen na Thaler a později počeštěn na tolar. Tolary se 
dostaly až do Ameriky, kde byl jejich název pozměněn na 
dolar. Název české měny – koruna – pochází ze starých 
rakouských mincí, na kterých byla panovnická koruna 
(německy Krone). 
 
 
 

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar 
 
 

Zábava 

a) ČEŠTINA 

Souhrné opakování vyjmenovaných slov. 
 
Doplňte I,Í nebo Y, Ý: 

Úspěch předpokládá us-lovnou p-li. M-š s- m-slela, že ji m-sl-vec  nev-dí. Nezm-nila se o v-ši v-těžku z v-stoupení. 
Zkušenosti nab-l v ciz-ně. B-l obv-něn z ubl-žování zv-řatům. V-z-val nás, ab-chom odpov-dali celou větou. V- jste 
zas-pali jámu hl-nou. Nev-domí l-dé v-hráli už tím, že sportují. Za chv-li s- zv-knete. Na kopec jsme v-jeli v-sutou 
lanovkou. Zap-ral, ale brz- v-šlo najevo, že se b-li. Záhony obs-pal p-l-nami. Us-chající l-sty l-p sb-rali žáci na v-
tvarnou v-chovu. Měla v-bornou náladu a zp-vala si l-dové p-sničky. V-dle, hrábě a lopatu do skl-pku neukl-dil. Zab-
váme se v-sadbou okrasných rostl-n. 

 
Připravila Radka Hejmalová-Millar 
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b) HÁDANKA 

 
Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického napětí?  

c) ČESKÉ OSOBNOSTI 

 
 

Emil Holub 
 
MUDr. Emil Holub (7. října 1847 Holice – 21. února 1902 Víde ň) byl český léka ř, cestovatel, kartograf a etnograf 
v Africe. 
Roku 1872 se stal doktorem medicíny na Karlov ě Univerzit ě. Inspirován cestovatelskými deníky z Afriky Davida  
Livingstona, se krátce po dokon čení studia vydal do Kapského M ěsta a usadil se nedaleko Kimberley, kde 
praktikuje medicínu. Po osmi m ěsících se p řidal ke konvoji místních lovc ů na dvoum ěsíční cestu – „v ědecké 
safari“, kde za čal sestavovat velkou p řírodní sbírku. 
 
V roce 1873 vyrazil na druhé 
vědecké safari se zaměřením na 
sbírku etnografických materiálů. 
Na své třetí expedici v roce 1875, 
podnikl cestu k řece Zambezi a 
zpracoval první detailní mapu 
oblasti okolo Viktoriiných 
vodopádů. Napsal a vydal také 
první knižní popis Viktoriiných 
vodopádů, vydaný anglicky 
v Grahamstownu roku 1879. 
Po mnoha letech se navrátil do 
Prahy, kde však opět plánoval 
velkou expedici po Africe. Roku 
1883 se Holub společně se svojí 

novou manželkou a šesti průvodci 
vydali prozkoumat to, co nikdo 
nikdy předtím: celou Afriku od 
Kapského Města až po Egypt. 
Protože měla expedice 
nepříjemnosti s nemocemi a 
neposlušnými Ila domorodci, byl 
Holubův tým přinucen se vrátit 
zpět (1886). 
Zahájil dvě velmi úspěšné výstavy, 
v roce 1891 ve Vídni a roku 1892 
v Praze. Byl frustrován, že nemohl 
najít žádný příbytek, kde by mohl 
skladovat svoji velikou kolekci 
artefaktů, a tak začal postupně 

prodávat některé části nebo je 
darovat muzeím, vědeckým 
organizacím a školám. 

Později Holub publikoval mnoho 

dokumentů, přispíval do novin a 

časopisů a dával stovky lekcí. 

Zemřel předčasně ve Vídni 

21. února 1902, po dlouho 

trvajících komplikacích s malárií a 

jinými nemocemi z Afriky. Ve Vídni 

byl také pohřben.  
 

Zpracovala: Mirka Schullerová  
 

d) RECEPTY 

Kuře na rozmarýnu s česnekem 
 
Také neodoláte kuřeti na jakýkoliv způsob? Zkuste toto, provoněné rozmarýnem. Příprava je snadná a pak už se peče 
samo.  
| 
Budete potřebovat: 

(pro 4 osoby) 

* 1 menší kuře 
* 4 lžíce čerstvého rozmarýnu 
* 5 stroužků česneku  
* 6 lžic olivového oleje 
* sůl 

Postup: 

Kuře opláchněte a osušte kuchyňským ubrouskem. Potřete olivovým olejem a osolte. Vložte do pekáčku s olivovým 
olejem a pečte 30 až 40 minut, dokud kůže nezezlátne. Poté posypejte rozmarýnem, najemno nakrájeným česnekem a 
pečte přibližně ještě 10 minut. Podávejte s vařenými bramborami nebo rýží. 

Doba přípravy: 10 minut 
Doba pečení: 60 minut 

 
Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

e) HUMOR 
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Budoucí znamý professor Trávníček, tvůrce “Slovníku jazyka českého” pracoval za mlada na hlubockém panství jako 
adjunkt.  Tehdy tam ta mluvená čeština bývala všelijaká. Jednou si zavolal kočího a nařizoval mu:  „Tak Matěji, tady máte 
nákladní list, zapřáhněte do valníku a jeďte na železniční stanici. Tam zajdete do skladu a vyzvednete jednu bednu. A 
prosím, pospěšte si, spěchá to.“ Hodný Matěj, duše dobrá, stojí jako sloup. Přihlížející hajný na to: „Pane adjunkte, na něj 
musíte po našem, on Vám nerozumí. Tak hele Mates, tady máš frachibrif, zapřáhneš do štráfu, pojedeš na štaci, tam 
pudeš do magacinu a vyfasuješ kisnu. A koukej se tumlovat, ono je to presentní!“  Matěj se rozzářil: „Teď už jim kapíruju!“ 
A odjel. Pan adjunkt měl u lidí ostudu – ani pořádně česky neumí!  
Jestli z této příhody měl budoucí profesor mrtvici, mi vypravěč neřekl. 
 

Příspěvek od čtenáře, který si nep řeje být jmenován 
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f) ZAJÍMAVOSTI 

 

Medvídek Pú slaví 90! 

Medvídek Pú! Žádný plyšový medvídek se nedočkal 
takové slávy jako právě on. Přitom jeho příběh začal jako u 
ostatních hraček – máma ho v červnu 1921 koupila v obchodě 
synkovi k narozeninám 

Jeho otec Alan Alexander Milne byl vztahem chlapečka 
k plyšovému medvídkovi tak dojat, že o nich začal psát příběhy. 
Čtyřicet centimetrů velký plyšák dostal jméno Edward. A tak se 
původně měla jmenovat i kreslená postavička. V příbězích, kde 
už medvídek vystupoval pod jménem Pú, se promítlo i 
Kryštofovo dospívání a poslední kniha končí tím, že medvídka 
odkopne. 

V roce 1961 koupil práva na postavičku Walt Disney a 
Pú se stal kreslenou celebritou známou po celém světě. 
Postupně přibyli i jeho kamarádi Prasátko, Tygr, Íjáček a další. 

Dnes má Pú dokonce hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. 

10 zajímavostí o medvídkovi Pú  

1. Medvídek Pú byl přeložendo 46 jazyků včetně latiny. 

2. Po Mickey Mouseovi je medvídek Pú nejlépe 
vydělávající kreslenou postavičkou. Ročně vydělá v 
přepočtu okolo 100 miliard korun. 

3. Autor Alan Alexander Milne měl medvídka Pú plné 
zuby. Vadilo mu, že zastínil jeho ostatní literární tvorbu. 
Kryštůfka také nebavilo být navěky dítětem hrajícím si s 
medvídkem. 

4. Ostatní zvířátka dostal Kryštof také jako dárky. 
Půjčoval si je ale i sousedův pes – skutečné prasátko 
mělo ukousnutý rypáček, Íjáčkův utržený ocásek se 
promítl i v pohádkách. 

 

5. Kromě příběhů napsal Milne o medvídkovi Pú i báseň. 

6. Medvídka Pú si v dětství oblíbila i britská královna 
Alžběta II. 

7. Charakteristické červené tričko oblékl Pú až v 10 
letech, tedy v roce 1931. 

8. Medvídek Pú dostal dokonce Oscara za nejlepší 
krátký animovaný film. 

9. Má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. 

10. Medvídek Pú byl svatořečen jako patron plyšových 
medvídků. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

g) KULTURA 

 
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 
fantasy; 130 min; 2011. 
 
Režie: David Yates  
Produkce: David Barron, David Heyman, J.K Rowling  
Scénář: Steve Kloves, J.K Rowling  
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Gary 
Oldman, Michael Gambon, Bonnie Wright  
 
Synopse 
"Harry Potter a Relikvie smrti - část 2" je posledním dobrodružstvím ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném finále 
eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už 
není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s 
Loredem Voldemortem. 
Dobrodružný, Drama, Rodinný, Fantasy - Velká Britán ie, USA, 2011 

   
Zpracovala: Mirka Schullerová 
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h) ZDRAVÍ 

 
Kladné zdravotní ú činky nadm ěrného pití vody jsou prý pouhým mýtem 
Že musíme hodně pít, aby byl náš 
organismus dobře zásoben vodou a 
že je to pro nás více než přínosné, 
slýcháme skoro ze všech stran. 
Dostatek vody v organismu pomáhá 
předcházet poškození ledvin, při 
hubnutí atd.  Podle  některých 
odborníků se prý jedná  pouze o 
nepravdivý mýtus. Skutečnost je 
podle nich naprosto opačná. 

Voda je sice pro náš organismus 
důležitá, o tom není sporu, ale ani s 
ní se to nemá přehánět. Když se 
tedy začalo stále více objevovat v 
mnoha světových médiích tvrzení, 
že bychom měli pro naše zdraví a 
dobrou pohodu vypít denně alespoň 
osm až devět velkých sklenic vody, 
začali někteří věhlasní odborníci bít 
na poplach . 

Hlavním důvodem je prý fakt, že za 
celou dobu, kdy je voda 

prezentována jako "zázračný" lék při 
mnoha zdravotních komplikacích či 
dokonce nemocech, nebyl prokázán 
vůbec žádný z kladných účinků, 
kterými se mnohé firmy tolik ohánějí. 

Zajímavá fakta z různých studií  
uvádějí, že nadměrné pití vody,  i když 
nemáme zrovna žízeň, může vážně 
narušovat koncentraci člověka.  

Jako další důvod obtíží, které může 
vyvolávat nadměrné pití vody, je 
špatná kvalita spánku. Časté pití totiž 
mnohé lidi nutí také k častému 
močení, což převážně v noci může 
pro mnohé představovat 
nepříjemnosti spojené s opakovaným 
vstáváním. Některé studie také 
prokazují, že nadměrná konzumace 
vody může spíše způsobovat 
problémy s ledvinami, místo aby jim 
předcházela. 

Přílišný příjem vody také  může vést 
k vzácnému, ale o to 
nebezpečnějšímu onemocnění 
zvanému hyponatremie, které 
způsobuje pokles hladiny soli v těle 
a může vést k otoku mozku. 

Pokud například děti pijí místo 
bublinkových nápojů k jídlu raději 
vodu, je to dobře. Zároveň je ale 
také potřeba upozornit na fakt, že 
neexistuje žádný důkaz o tom, že by 
větší pití vody před jídlem snižovalo 
skutečnou chuť k jídlu, jak rádi  
někteří odborníci připomínají.  

Voda je pro organismus důležitá, ale 
její příjem je vhodné regulovat.  

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
--------------------------------------- 

 
 
 

Správná řešení: 
 
Čeština: 
Úspěch předpokládá usilovnou píli. Myš si myslela, že ji myslivec  nevidí. Nezmínila se o výši výtěžku z vystoupení. 
Zkušenosti nabyl v cizině. Byl obviněn z ubližování zvířatům. Vyzýval nás, abychom odpovídali celou větou. Vy jste 
zasypali jámu hlínou. Nevidomí lidé vyhráli už tím, že sportují. Za chvíli si zvyknete. Na kopec jsme vyjeli vysutou 
lanovkou. Zapíral, ale brzy vyšlo najevo, že se bili. Záhony obsypal pilinami. Usychající listy lip sbírali žáci na výtvarnou 
výchovu. Měla výbornou náladu a zpívala si lidové písničky. Vidle, hrábě a lopatu do sklípku neuklidil. Zabýváme se 
výsadbou okrasných rostlin. 
 
 
Hádanka: 
Popelka! 


