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Vážení a milí krajané. 
 
v zářijovém čísle Krajanských listů nepřehlédněte informaci velvyslanectví o nabídce kurzu českého 
jazyka v Kapském Městě a o říjnových volbách do Senátu Parlamentu ČR. Ve výběru zpráv se dočtete 
novinky z české ekonomiky, v rubrice osobnosti smutnou zprávu o úmrtí Věry Čáslavské, dále o osobnosti 
Albrechta z Valdštejna. V rubrice hrady zámky navštívíme hrad Pecka. V zajímavostech připomínáme 
osobnost Georga Schmidta (Jiřího Šmída), zakladatele církve Moravských bratří v Jižní Africe. Ani 
v tomto čísle nechybí již tradiční rubriky hudební okénko, retro koutek, zdraví, český jazyk a zábava. 
 
Přejeme Vám veselé africké jaro! 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 
012 4312398) 

NABÍDKA SEMINÁŘE ČESKÉHO JAZYKA V KAPSKÉM MĚSTĚ 

Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s lingvistkou Radkou Hejmalovou-Millar s 

potěšením oznamují,  že ve dnech 13.–15. října 2016  se bude konat seminář českého jazyka v Kapském 

Městě. Seminář se uskuteční ve Visegradském domě, Fleetwood Avenue 2, Claremont, Kapské Město. 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost ke studiu českého jazyka!  

Program semináře: 

Čtvrtek 13. 10.   

17:00 – 18:30  začátečníci (úplní začátečníci, bez znalosti českého jazyka) 

Pátek 14. 10.   

16:30 – 18:00  pokročilí (studenti, kteří již v minulých letech absolvovali na semináři kurz pro 

začátečníky nebo studenti s předchozí znalostí českého jazyka) 

18:15 – 19:45 seminář výuky dětí pro maminky a tatínky (tento seminář je určen česky mluvícím 

rodičům, kteří své děti učí česky) 

Sobota 15.10.  

10:00 – 11:30 začátečníci 

11:45 – 13:15 pokročilí 
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Zájemci, hlaste se, prosím, na e-mailu RadkaHej@gmail.com nebo na telefonním čísle 0824681401 

nejpozději do 30. září 2016. 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR V ŘÍJNU 2016 

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky a 
stanovil dny jejich konání na 7. a 8. října 2016. Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu 
hlasování v zahraničí. Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může při volbách do Senátu 
hlasovat pouze na území České republiky. 
 
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních 
obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Na zastupitelských úřadech hlasování probíhat nebude. 
Druhé kolo voleb se uskuteční v případě, kdy žádný z kandidátů nezíská ve svém volebním obvodu 
nadpoloviční většinu platných hlasů a bude se konat v pátek a sobotu 14. a 15. října 2016. 
Volič, který dosud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v 
zahraničí, mohl požádat o zápis do 28. srpna 2016. V případě, že volič již je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb  (tj. 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního 
seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod). Voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem v 
zahraničí umožní voliči hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů, ve kterých jsou volby 
vyhlášeny. 
 
Souběžně s volbami do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční také volby do zastupitelstev krajů. Do 
zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. 
Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí  v těchto 
volbách hlasovat nemohou, a to ani na voličský průkaz. Informace o nadcházejících volbách do Senátu i 
zastupitelstev jsou umístěny na následujících webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz. 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 15.-16. září 2016 a následně 13.-14. října 
2016. 

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

KNIHOVNÍ DNY NA VELVYSLANECTVÍ 

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude otevřena dne 9. září 2016 od 10 – 12 hod. a 14. října 2016 od 
10-12 hod. Přijďte se s námi pozdravit a vypůjčit si zajímavou knihu. 

Rubriku připravila Anna Syková 

 
 
 

mailto:RadkaHej@gmail.com
http://www.mvcr.cz/
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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 Johannesburgu v Northcliffu. 
Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, 
nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first 

 
 

 

Soukromá psychologická praxe  

 Mgr. Dita Bosman  

HPCSA Reg. No. PS 0111449 / Pr. No. 0860000379093 

V malebné Camps Bay, v Kapském Městě nabízím psychologicko 

poradenské a terapeutické služby pro dospělé jedince a páry v obtížných 

životních situacích, s různými duševními, psychosomatickými a 

vztahovými problémy. Dále také nabízím terapii hrou pro děti od 4 let. 

       Shop 102F, First Floor 

The Promenade 

Cell: 073 6103006 

Fax: 086 6720904 

mailto:RadkaHej@gmail.com
mailto:RadkaHej@gmail.com
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Victoria Road 

Camps Bay 

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za 

Web:  www.dbosmanpsychologist.co.za 

 

VÝBĚR ZE ZPRÁV 
 

ČEŠI JSOU REKORDMANI V ŠETŘENÍ ELEKTŘINOU, SPOTŘEBUJÍ JÍ NEJMÉNĚ V 
EVROPĚ 

Spotřebiče v českých domácnostech spotřebují nejméně elektřiny v Evropě.  
Důvody nejsou jen ekonomické. Více vyplýtvají nejen ekologičtí Švédové, ale i chudší Rumuni. 
Češi nemají zrovna pověst zapálených ekologů. Obnovitelé zdroje u řady z nich zdiskreditovala solární 
horečka, o úsporných motorech do auta si také řad z nich myslí své. Přesto dokážou šetřit energiemi 
nejvíc v Evropě. 
 
Ze zprávy Evropské komise o vývoji ve spotřebě a úsporách energií mezi roky 2000 až 2014 vyplývá, že 
tuzemské domácnosti nejméně ze všech zemí zbytečně svítí, nejméně zapínají energeticky náročné 
spotřebiče a vůbec dbají na to, aby v bytě neběžely přístroje zbytečně. 
Průměrná česká domácnost spotřebuje ročně bez započítání vytápění, klimatizace a ohřevu vody 1 398 
kilowatthodin elektřiny, což je nejméně v celé osmadvacítce. Jindy ekologicky uvědomělí Švédové 
spotřebují až čtyřikrát více a v tomto směru skončili na chvostu tabulky. Bylo by možné namítnout, že 
kvůli polární noci musí Skandinávci více svítit. V tom případě by však Finové svítili o polovinu méně než 
Švédové. 
 
Při zohlednění vytápění si české domácnosti už tak dobře nevedou, ale i v tomto ohledu se v posledních 
letech značně zlepšily. Statistika navíc nepřekvapivě ukazuje, že účty za topení závisí převážně na tom, v 
jaké klimatické oblasti lidé žijí. Jde tedy o životní nutnost, kterou lze ovlivnit v daleko menší míře než to, 
zda a jak často doma využíváme energeticky náročné spotřebiče. 
 
Češi nakoupili úsporné spotřebiče a v bytech jich žije málo 
Příčin, které z Čechů dělají největší elektrošetřílky v Evropě, je více a část z nich bezesporu souvisí s 
ekonomickou situací. Autoři studie upozorňují, že vedle Švédů spotřebují nejvíce elektřiny ještě 
Lucemburčané, tedy obyvatelé dvou ze tří zemí s nejvyšším HDP na hlavu. To znamená, že tamní 
obyvatelé víc vydělávají a mohou si dovolit i více spotřebičů požírajících elektřinu. 
Obecně patří země s vyšší spotřebou v domácnostech mezi ekonomicky silnější, a naopak. Není to však 
pravidlo, Rumuni či Bulhaři vyplýtvají víc elektřiny než Češi a ekonomicky se jim nedaří lépe. Bohatí 
Němci pak šetří víc než třeba Španělé procházející nekončící krizí. 
 
Podle Juraje Krivošíka z konzultační společnosti SEVEn může být důvodem to, že Češi v posledních 
letech nakoupili úsporné spotřebiče. Měli tedy finanční prostředky k tomu, aby „investovali do úspor“. 
„Vysvětlením pravděpodobně bude kombinace faktorů, jako jsou energeticky úsporné spotřebiče, jejich 
úsporná obsluha, ale zároveň demografické faktory – malé domácnosti s malým počtem obyvatel,“ míní 
Krivošík. 
V Česku se snižuje počet členů domácnosti a s tím klesá i průměrná spotřeba na jednu domácnost. To je i 
důvod, proč se na třetím místě největších spotřebitelů elektřiny umístili Chorvaté. Zatímco v Česku žije 
podle Českého statistického úřadu v jedné domácnosti 2,3 lidí, v Chorvatsku je to 2,8 lidí, což je jedno z 
nejvyšších čísel v Evropě. 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ 

 

MAJETEK ČECHŮ SE ZA 20 LET ZTROJNÁSOBIL 

Majetek českých domácností loni dosáhl hodnoty 11,4 biliónu korun, na jednoho Čecha tak v průměru 
připadá přes milión korun. Během dvaceti let se hodnota majetku Čechů v běžných cenách téměř 
ztrojnásobila - v roce 1995 činila 3,9 biliónu. Uvádí to analýza České bankovní asociace (ČBA), která 
vychází z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). 
 

 
 
Nový majetek byl jen z menší části pořizován na dluh. Finanční závazky sice stouply za dvacet let více než 
šestinásobně, ale jen o 1,3 biliónu korun, zatímco hodnota majetku stoupla o 7,6 biliónu korun. Z drtivé 
části tedy růst majetku nevede přes zadlužení, uvedla ČBA. 
Hodnota majetku jednoho občana dosáhla vloni miliónu korun (přesně 1,083 tisíc Kč), zatímco před 20 
lety to bylo pouze 374 tisíc korun. 
 
Domácnosti drží majetek ve třech hlavních formách – nemovitostech určených k bydlení, bankovních 
vkladech a přírodních zdrojích (např. půda). 
 
Majetek v podobě nemovitostí na bydlení dosáhl hodnoty 4,2 biliónu, což je 2,7krát více než před dvaceti 
lety. Vklady a peněžní hotovost vzrostly za dvě dekády na sedminásobek na 2,6 biliónu. Třetí 
nejvýznamnější položku představují přírodní zdroje, v nichž mají domácnosti majetek v hodnotě 1,3 
biliónu. 
 
Hodnota majetku, jak ji uvádí ČBA, je v běžných cenách. Cenový vývoj se zde odehrál, ale na základě 
dostupných statistik není možné přesně určit jaký. 
 
Podle dat ČSÚ spotřebitelské ceny mezi lety 1995 až 2015 stouply téměř na dvojnásobek (o 91,6 
procenta). To platí například při srovnání cen chleba a piva, na druhou stranu ceny auta nebo 
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automatické pračky zůstaly podobné či klesly - přitom technologie výrazně pokročila.  V datech o inflaci 
ale chybí například údaje o cenách bytů či pozemků. 
„V celkové struktuře majetku dominují nemovitosti určené k bydlení, jejichž oblibu podporuje několik 
faktorů. Jasné je historické nastavení populace tíhnoucí k vlastní střeše nad hlavou. To bylo zřejmě ještě 
zesíleno často problémovými vztahy mezi nájemci a vlastníky po privatizaci bytového fondu, táhnoucími 
se i s oddalováním plné liberalizace nájemného,” řekla hlavní ekonomka ČBA Eva Zamrazilová. 
 
Pětina majetku leží na účtech 
V hotovosti a na vkladech drží domácnosti pětinu svého celkového majetku. 
 
„I přes téměř nulové zhodnocení drží v hotovosti a na vkladech více než 2,5 biliónu korun. Domácnosti u 
financí jasně preferují nízké riziko a rychlou dostupnost svých našetřených peněz,“ dodala Zamrazilová. 
 
Z dalších finančních produktů následují akcie s desetiprocentním podílem, podílové listy a nároky z 
penzijního pojištění (oboje kolem tří procent) a životního pojištění (2,4 procenta). Stroje, jimž dominují 
automobily, mají pouze dvouprocentní podíl. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
 

SKORO POLOVINA ČESKÝCH RODIN MUSÍ VYJÍT S TŘICETI TISÍCI MĚSÍČNĚ 

Málo peněz, spousta vrásek. 
 Necelá polovina, konkrétně 46 procent českých rodin, se musí spokojit s měsíčním příjmem nižším než 
30 tisíc. Ale i ti movitější mají občas potíže s živobytím. Problém ufinancovat své potřeby totiž přiznalo 
57 procent lidí. Napjaté rozpočty a dluhy pak dopadají na rodinný život i výchovu dětí. 
 

 
 
Vyplynulo to z výzkumu Predikce ohrožení rodiny, který si objednala Nadace Sirius u společnosti 
Median. Do výzkumu bylo zapojeno přes pět tisíc lidí a desítky organizací. Cílilo se na rodiny, které mají 
alespoň jedno dítě ve věku do 12 let. Studii má Právo k dispozici. 
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„Rodiny z běžné populace relativně často referují obtíže ve vycházení s příjmem. Subjektivní chudoba 
přitom není jen neopodstatněnou stížností či důsledkem špatného hospodaření na straně výdajů 
domácnosti. Subjektivní chudoba totiž silně souvisí s objektivní, tedy s nízkými příjmy,“ popsali autoři 
průzkumu. 
 
Příjmové rozdíly rodin s dětmi jsou vysoce závislé na regionu 
S příjmem mezi 20 a 30 tisíci korunami si musí umět poradit 27 procent rodin. Dalších 15 procent si 
musí vystačit s deseti až 20 tisíci a čtyři procenta rodin nedosáhnou ani na deset. 
 
Ale problém uživit domácnost deklaruje mnohem více lidí, celkem 57 procent. 
 
„Ukázalo se, že příjmové rozdíly rodin s dětmi jsou vysoce závislé na regionu, kde rodina žije,“ řekl Právu 
Miloš Staněk z Medianu. 
 
Podle výzkumu nejnižší průměrné příjmy mají rodiny v Olomouckém, Ústeckém a Moravskoslezském 
kraji. V Olomouckém kraji například na 30 tisíc měsíčně nedosáhne 61 procent rodin. Naproti tomu v 
Praze, ve Středočeském a Pardubickém kraji jsou průměrné příjmy nejvyšší. 
 
V krajích s vyššími příjmy jsou rodiny častěji schopny vytvářet si finanční rezervy na nečekané výdaje, 
jako je třeba nová pračka. Nejhůře se střádají úspory v Ústeckém kraji, kde je bez finanční rezervy 63 
procent rodin. A ve slabších lokalitách se lidé častěji trápí s dluhy. 
 
V Olomouckém kraji 38 procent lidí uvedlo, že splácejí dluhy „velmi obtížně“. Celostátní průměr 
takových odpovědí přitom činí 11 procent. 
 
Chudší mají více půjček  
Ovšem není dluh jako dluh. Podle Staňka chudší rodiny řeší své nedostatky spotřebitelskými a jinými 
půjčkami, nebo dokonce kumulací půjček. „Nicméně kvůli nízkým příjmům na osobu v domácnosti pak 
mají problém půjčky splácet a zaplétají se do kolotoče vytloukání půjček dalšími spotřebitelskými 
půjčkami a úvěry,“ vysvětlil. 
 
A tak v Olomouckém kraji je nejvyšší procento rodin s dětmi, které mají spotřebitelský úvěr či půjčku, ale 
jedno z nejnižších procent v porovnání s jinými kraji u rodin, které mají investiční půjčku, jako je 
hypotéka. 
 
Chybějí peníze na aktivity dětí 
Výzkum rovněž mapoval, jak rodiny tráví volný čas, jak se jejich členové mezi sebou baví a jak si děti 
vedou ve škole. „Chudoba rodin výrazně zvyšuje šance na problémy dětí ve škole, v komunikaci v rodině, 
ve výchově a další rodinné problémy,“ vysvětlil Staněk. 
 
„Tyto rodiny si pro svoje děti nemohou dovolit to, co jiné, ať už se to týká vybavení domácnosti, 
předmětů, které děti mají, tak ale i návštěvy různých zájmových kroužků a jiných volnočasových aktivit, 
které mohou děti ve volném čase rozvíjet. Děti tak tráví většinu volného času buď pasivně doma, nebo se 
potloukají venku,“ dodal. 
 
Podle Alexandry Matějkové z Nadace Sirius mají tyto děti omezené sociální kontakty, což zřejmě souvisí i 
s problémy ve škole. A zhoršený prospěch byl zaznamenán dvakrát častěji u rodin, které už musely 
vyhledat pomoc u neziskových organizací, než u běžné populace. Ty také ve větší míře přiznávají, že se 
hádají s partnerem před dětmi nebo přímo s nimi. 
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Jak dodal Staněk, i „porucha domácího spotřebiče může být velký problém, který se odráží i na výchově 
dítěte, jeho psychické pohodě nebo výsledcích ve škole“. 
 
Ostatně z průzkumu rovněž vyplynulo, že čtvrtina lidí si myslí, že s dostatkem peněz by byli lepšími 
rodiči. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

ČESKO MÁ JEDNU Z NEJNIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH MEZD V EU 

Česko zaujímá na žebříčku zemí Evropské unie jednu z nejnižších příček mezi státy, které mají zavedenou 
minimální mzdu. Při přepočtu na kupní sílu se však ČR díky nižším cenám řadí mezi státy se střední 
minimální mzdou. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Minimální mzdu si 
stanovilo 22 z 28 zemí Unie. 
 

 

Nejnižší minimální mzdu mělo na začátku 
letošního roku Bulharsko, 215 eur (5810 korun). 
Naopak nejvíc se vyplácí v Lucembursku - 1923 
eur (51 967 korun). V Česku částka činí 366 eur, 
tedy 9900 korun. 
Minimální mzdu nemají Dánsko, Itálie, Kypr, 
Rakousko, Finsko a Švédsko. Částka pod 500 
eur se vyplácela v deseti členských a čtyřech 
kandidátských zemích. Nejvyšší byla v Polsku, a 
to 431 eur (11 648 korun). Víc než Češi mají i 
Estonci, Chorvati, Slováci a Lotyši. 

 
Na Slovensku se vyplácí 405 eur (10 945 korun), tedy o víc než tisícikorunu víc než v Česku. Méně než 
pracovníci v ČR dostanou lidé v Maďarsku, Litvě, Rumunsku a Bulharsku. 
 
Polepšili jsme si v kupní síle  
Mezi 500 a 1000 eur si minimálně vydělají lidé ve Slovinsku, Portugalsku, Řecku, Španělsku, na Maltě a 
v kandidátském Turecku. "Ve všech pěti členských zemích byla minimální mzda ve skutečnosti nižší než 
800 eur měsíčně," uvedl Eurostat. Tisícovku eur přesahuje minimální mzda v sedmi členských státech. 
Zatímco podle stanovené částky patří ČR k zemím s nejnižším minimálním výdělkem, při přepočtu na 
kupní sílu je mezi zeměmi se střední minimální mzdou. Díky nižším cenám a životním nákladům se do 
této skupiny přesunula většina států s nominálně nízkými mzdami. 
 
Podle standardu kupní síly (PSS) by minimální výdělek v Česku odpovídal 564 jednotkám. Standard 
kupní síly je jednotka, za kterou si člověk může pořídit v každé zemi stejné množství zboží. Slováci by 
měli 597 jednotek, Maďaři 625 a Poláci 792. Země s nejvyššími minimálními mzdami by si naopak o pár 
desítek či stovek jednotek pohoršily. 
 

Zdroj:Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ČESKÉ OSOBNOSTI  
 

ZEMŘELA VĚRA ČÁSLAVSKÁ 

 

Bývalá československá sportovní gymnastka 
Věra Čáslavská v úterý zemřela ve věku 74 let. 
Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál, kterému 
informaci potvrdila filmová dokumentaristka 
Olga Sommerová. Čáslavské se podle ČRo v 
úterý zdravotně přitížilo a odvezli ji do 
nemocnice. Od loňského roku bojovala s 
rakovinou slinivky. 
„Ztratila jsem velkou přítelkyni a tato země 
ztratila člověka, který pro ni znamenal moc,“ 
řekla Sommerová ČRo. 
O úmrtí Čáslavské také na svém facebookovém 
účtu informoval historik Pavel Kosatík, který jí 
napsal životopis. 
„Byla jednou z nejstatečnějších lidí, které jsem 
kdy poznala, nejen v gymnastice, ale i v tom, co 
ji potom potkalo,“ řekla ČRo Bohumila 
Řešátková, současnice Čáslavské, která po ní 
byla ve sportovní gymnastice koncem 60. let 
druhá nejlepší. 
„Před 14 dny jsem s ní mluvila, říkaly jsme si, že 
se sejdeme na buřtíky jako holky z gymnastiky,“ 
řekla Řešátková s tím, že Čáslavská s nemocí 
bojovala statečně. 

 
Věra Čáslavská na letišti v Praze ukazuje medaile, 
které získala na OH v Tokiu. Snímek z 19. listopadu 
1964 

 

 
Osmihodinová operace  
Sedminásobná olympijská vítězka a nejúspěšnější česká sportovkyně historie od loňského května 
bojovala s rakovinou slinivky břišní. Podstoupila tehdy úspěšně náročnou operaci, která trvala osm 
hodin. Pak strávila tři týdny v nemocnici. 
Od té doby absolvovala několik chemoterapií, chodila na transfuze a zhubla o víc než patnáct kilo. Letos v 
létě se její stav opět zhoršil a neodcestovala kvůli tomu na olympijské hry do Ria de Janeira. 
„Pořád běhám po nemocnicích a po chemoterapiích,” řekla letos v květnu v rozhovoru pro ČTK. „Naštěstí 
jsem sportovala a moje tělo si pamatuje ty vysoké tréninkové dávky, takže teď to zúročuju a zvládám 
léčebné kúry,“ uvedla. 
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Věra Čáslavská na vyhlášení novinářské ankety 
Sportovec roku 2015 

Věra Čáslavská se skifařkou Mirkou Knapkovou 
(vlevo), tenistkou Andreou Hlaváčkovou a 
kajakářem Vavřincem Hradilkem při představení 
motivu pro LOH 2016 v Riu de Janeiru. Snímek z 
prosince 2015 

 
Čáslavská získala na třech olympiádách celkem 11 medailí, z toho sedm nejcennějších. Byla čtyřnásobnou 
mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní Evropy a čtyřnásobnou Sportovkyní roku Československa. 
 
Střet s komunistickým režimem  
Po olympiádě v Mexiku 1968 patřila k nejobdivovanějším osobnostem planety. Získala tam čtyři zlaté a 
dvě stříbrné medaile. 
 
„V Mexiku skončila moje - v podstatě jednoduchá - sportovní cesta, pro mne osobně krásná a čímsi čistá. 
Jestliže pád z bradel v Tokiu byl mou malou osobní tragédií, pak vítězství v Mexiku nemohlo nic změnit 
na naší tragédii národní,” prohlásila v reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy poté, co v Mexiku 
naposledy uchvátila svými sestavami celý svět. 
Právě v roce 1968 se zapojila do politického života. Podepsala známou petici Dva tisíce slov, která byla 
jedním z nejvýznamnějších dokumentů tzv. pražského jara. 
 
Po srpnové invazi se dostala do střetu s tehdejším komunistickým režimem. Vyslýchala ji Státní 
bezpečnost, a když i přes nátlak odmítla odvolat svůj podpis pod manifestem Dva tisíce slov, upadla v 
nemilost. 
 
Kvůli svým postojům byla v roce 1971 vyloučena z řad tělovýchovné organizace ČSTV. Než mohla začít 
trénovat mladé talenty, musela si několik let vydělávat například úklidem domů. 
Před čtyřmi lety vyšel o bývalé sportovní gymnastce autorizovaný životopis Život na Olympu od Pavla 
Kosatíka. Čáslavská také chtěla znovu vydat upravenou knihu Cesta na Olymp, která jí poprvé vyšla v 
roce 1972 a byla tehdy zcenzurována. 
 
„Z té knihy Cesta na Olymp toho hodně vyškrtali. Teď ale za mnou chodí lidé, že bych to měla oprášit, že 
by chtěli vědět, co jim tam tak vadilo. Tak jsem si řekla, proč ne, a už na tom trochu pracuju,“ prozradila 
v květnu. 
 
V letech 1990 až 1996 byla předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995 až 2001 
také členkou Mezinárodního olympijského výboru. 
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Zdroj: Novinky.cz 

 

ALBRECHT VÁCLAV EUSEBIUS Z VALDŠTEJNA 

 

 

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna  
(nebo také Vojtěch Václav Eusebius z Valdštejna, 
zkráceně též Valdštejn, v zahraniční literatuře také 
Wallenstein nebo Waldstein;  
14. září 1583 Heřmanice u Jaroměře – 25. února 
1634 Cheb)  
byl český vojevůdce a politik, vévoda 
meklenburský, frýdlantský, hlohovský a zaháňský, 
vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel 
císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. 
 
Bojoval na straně císaře proti Protestantské unii, 
později upadl v nemilost a byl císařskými 
důstojníky úkladně zavražděn. 
 
Byl prvním vůbec, kdo začal vydržovat stálou 
armádu, a to nikoli z císařské apanáže, nýbrž z 
kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z 
vlastních prostředků (výnosů ze svého vévodství). 
 
 Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností 
tehdejší Evropy. 
 

 
Narodil se na tvrzi Heřmanice u Jaroměře jako syn zchudlého šlechtice Viléma z Valdštejna a jeho 
manželky Markéty Smiřické ze Smiřic, kteří se drželi víry Jednoty bratrské. Ze sedmi dětí se dospělého 
věku dožily pouze Anna Kateřina (provdaná za Karla staršího ze Žerotína, zemřela ale mladá na 
tuberkulózu), Marie Bohumila a Albrecht. Po brzkém úmrtí rodičů (matka zemřela náhle v 22. červenci 
1593 a otec Vilém 25. února 1595) putoval malý Albrecht k matčinu švagrovi, Jindřichovi Slavatovi z 
Chlumu a Košumberka. Na podzim 1597 jej Slavata poslal studovat na latinské gymnázium do slezského 
Goldbergu, od roku 1599 dále studoval na evangelické univerzitě v Altdorfu. V roce 1600 musel ale školu 
opustit, strávil dokonce několik dní v městském vězení, neboť se účastnil pár šarvátek a bitek, při jedné z 
nich byl zabit syn významného altdorfského měšťana a Valdštejn pomohl vrahovi k útěku. Oleje do ohně 
pak přilil sám, když téměř k smrti umlátil svého sluhu. Zde už nepomohly obhajoby a vazby na starobylý 
český rod, Albrecht školu opustil. 
 
Mezitím zemřel Valdštejnův poručník Slavata a tak se, jak bylo u mladých šlechtických kavalírů zvykem, 
vydal na studijní cestu po Evropě. Žádné prameny nedokládají, co konkrétně Valdštejn v l. 1600-1602 
podnikal, ale předkládá se, že navštívil Nizozemí, Anglii, Francii a Itálii, kde také v Bolognia Padově 
studoval matematiku a astronomii. (Astronomie byla tehdy neoddělitelně spjata s astrologií, jíž se po 
setkání s Keplerem stal Valdštejn celoživotním horlivým vyznavačem). Valdštejn si tak rozšířil své 
znalosti, Itálie ho evidentně velmi nadchla, protože později při výstavbách svých paláců najímal výhradně 
italské stavitele a malíře. Na těchto cestách také získal velké jazykové znalosti (Valdštejn hovořil nejen 
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česky a samozřejmě německy, ale také španělsky, italsky, a k tomu si osvojil základy latiny a 
francouzštiny, což svědčí o jeho nesporně vysokém intelektu). 
Po návratu z Itálie se nechal roku 1604 najmout jako fendrych (praporčík) pro vojenské tažení císaře 
Rudolfa II. proti Turkům, kde si vysloužil povýšení na hejtmana. Z uherského tažení si však domů přinesl 
zranění ruky a též tzv. uherskou nemoc, vrátil se churavý (léčil se údajně i ze zápalu plic). 
Zhruba v této době dochází k velmi důležitému momentu. Přesně se neví, kdy Valdštejn konvertoval ke 
katolictví, hovoří se o rozmezí let 1602–1606. Pro evangelíka Valdštejna byla konverzeke katolické církvi 
krokem ke kariéře a vzestupu, věděl, že jako vyznavač víry Jednoty bratrské nebude mít u dvora dveře 
otevřené. 
Od roku 1608 byl hejtmanem ve službách arcivévody Matyáše Habsburského. Jeho úkolem bylo po boku 
nezkušeného Maxmiliána z Lichtenštejna najmout na Moravě pluk německých žoldnéřů, v jehož čele se 
zúčastnil tažení na Prahu. Avšak celý spor mezi Rudolfem a Matyášem byl 24. června 1608 ukončen 
podpisem libeňského míru, čímž Rudolf ztratil Rakousko, Uhry a Moravu. Valdštejn se tak mohl vrátit ke 
dvoru. 
Během svého pobytu v Praze si nechal Albrecht z Valdštejna sestavit od dvorského astrologa Keplera 
horoskop. Na Hradčany za Keplerem sám nešel, pravděpodobně požádal prostředníka o schůzku. 
Prostředníky byli Gerhard Taxis a pravděpodobně pražský lékař Stromaier. Jan Kepler pracoval pro 
Rudolfa II. jako astrolog a matematik. Platby od Rudolfa ovšem docházely jen nepravidelně a Kepler 
musel uživit svou početnou rodinu, přivydělával si tedy sestavováním horoskopů. Ač z horoskopů kynul 
Keplerovi hmotný prospěch, neskrýval skepsi k astrologii a držel si od astrologů vědecký odstup. Od 
Valdštejna skrze prostředníka neobdržel víc než datum narození a jméno, které mu bylo zřejmě zcela 
neznámé. Právě proto zůstává dodnes obdivuhodné, s jakou přesností Kepler vystihl nejen povahu, ale i 
osudy svého klienta, což dokazuje, že Kepler byl nejen dobrým astrologem, ale i výtečným znalcem 
lidských povah. 
 
Nedílnou součástí horoskopu byla také – místy tvrdá až urážlivá – charakteristika Valdštejnovy 
osobnosti. Kepler vyvodil závěry o bystré a velmi inteligentní osobnosti s vysloveně asociálními sklony a 
odporem ke všemu všednímu a konvenčnímu, s touhou po výjimečnosti a zejména o osobnosti až 
chorobně ctižádostivé, projevující dravost a podezíravost vůči okolí. Bude považován za samotáře, 
nepozná lásku manželskou ani bratrskou, k nikomu nenajde bližší vztah. Bude lakotný a ukrutný. 
Valdštejnovi předpověděl nejen bohatou ženitbu v jeho 33. roce života (zde se ale Kepler zmýlil), ale i že 
dojde vysoké hodnosti a bohatství, na cestě za ním si však proti sobě popudí mnoho nepřátel, s nimiž 
bude vždy zápasit, na druhé straně si však mohl získat oblibu u velkého počtu lidí, dokonce se mohl stát 
hlavou jakéhosi hnutí… 
Jak dokázáno, doplňoval Valdštejn horoskop svými vlastními poznámkami a v r. 1625, kdy Keplerův 
první horoskop končil, spojil se Valdštejn s Keplerem znova s žádostí o další horoskop. Kepler mu 
vyhověl a na počátek r. 1634 předpověděl budoucímu vévodovi významné neshody s okolím a kritické 
období v jeho jednání a chování. 
Jan Kepler zemřel v listopadu 1630. Vydal se na sněm do Řezna, kde chtěl naivně požadovat po císaři 
pohledávky ještě z doby působení pro Rudolfa II., dlouhým cestám na koni nebyl přivyklý a následkům 
nachlazení ve svých 58 letech v Řezně podlehl. 
V roce 1609 se za velké intervence jezuitů oženil výhodně s mladou vdovou Lukrécií Nekšovnou z 
Landeka po Arklebovi Prusínovském, pánu z Víckova, který byl o dobrých dvacet let starší, zemřel v roce 
1608. Samotná Lukrécie byla starší než Valdštejn, nicméně ten měl se zesnulým Arklebem pramálo 
společného: byl elegantní, světaznalý, pohledný a mladý. Usadil se na jejím sídle ve Vsetíně. Nebýt 
vlastnoručního záznamu Valdštejnova do vlastního horoskopu, nedochovalo by se žádné svědectví, že k 
ní došlo. V květnu 1609 jsem uzavřel sňatek s jednou vdovou, poznamenal lakonicky Valdštejn do 
horoskopu. František Roubík ve stati "Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský ve sborníku Jaroslava 
Prokeše píše (1934): "....Víme sice dnes, že souvěké klepy o této "vilné starožistnosti", jež by prý byla ze 
žárlivosti svého mladého chotě bezmála otrávila nápojem lásky, jsou bez podstaty, že subtilní Lukrécie 
byla nejvýš o pět let starší než její nový manžel a že krátké toto manželství nebylo nijak nešťastné a 
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nerovné. Při tom však lze souditi, že to byl svazek, uzavřený s Valdštejnovy strany především z praktické 
vypočítavosti, jenž v tehdejší době nebyl vzácností..."Již po pěti letech však Lukrécie zemřela na nemoc, o 
které nevíme nic, jen to, že byla úmorná a trápila ji od mládí, a jemu se podařilo získat všechen její 
majetek jako dědictví; připadla mu tak rozsáhlá zboží na Moravě, k nimž připojil i 14 zboží svého strýce. 
Roku 1615 na generálním sněmu zemí České koruny selhává pokus obnovit konfederaci stavovských obcí 
všech zemí monarchie a nebyla vyřešena ani otázka společné obrany a daní. Avšak moravská zemská 
vláda s hejtmanem Ladislavem z Lobkovicz se vyslovila kladně k obraně a jmenovala tři plukovníky 
moravského stavovského vojska, kteří měli za úkol v případě potřeby najmout 3000 pěších a 1000 jezdců 
– mezi ně vedle Jiřího z Náchoda a Petra Sedlnického patřil i Albrecht z Valdštejna. 
Roku 1617 podpořil armádu arcivévody Ferdinanda ve Furlanské válce (severovýchodní část hranice mezi 
Rakouskem a Slovinskem) proti Benátkám dvěma sty jezdci (které najal za vlastnípeníze) v obležené 
pevnosti Gradíška [Gradisca d'Isonzo]. V bojích se osvědčil a později ve své vojenské kariéře zhodnotil. 
29. června byl v Praze korunován na českého krále Ferdinand II. Štýrský. Ten přiměl císařského vyslance 
v Madridu k podpisu mírové smlouvy. 
 

                                                                                                                                  Zdroj:Wikipedie 
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 

 
 
HRADY A ZÁMKY 
 

PECKA 

 

Gotický hrad založili na 
počátku 14. století 
pravděpodobně páni ze 
Železnice.  
Roku 1475 od nich 
koupili panství páni z 
Hořic, kteří přestavěli 
původní palác v jižní 
části objektu. V druhé 
polovině 16. století byl 
hrad upraven 
renesančně. 
Ve výstavním prostoru v 
hradním paláci je 
umístěna expozice o 
životě Kryštofa Haranta 
z Polžic (1564-1621), 
proslulého humanisty, 
cestovatele, vojáka a 
politika, renesančního 
kavalíra rozsáhlých 
kulturních a uměleckých 
zájmů. 

 
Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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HUDEBNÍ OKÉNKO  
 

KLAVÍRISTA LUKÁŠ VONDRÁČEK 

 

 

Narodil se v Opavě dvěma 
učitelům hudby.  
Na klavír začal brnkat jako batole 
už ve dvou letech, ve čtyřech 
poprvé vystupoval a v sedmi ho 
chtěli rodiče poslat na 
konzervatoř, ale jejich žádost 
zamítlo ministerstvo školství. 
Zdál se jim příliš mladý. 
 
Ale odradit se nedal. Jako 
desetiletý hoch absolvoval turné 
po USA a první deska mu vyšla, 
když oslavil 11. narozeniny. 
Následující rok se stal díky 
rektorské výjimce posluchačem 
hudebního oboru na Ostravské 
univerzitě. 

Na mentory měl štěstí. Po 
rodičích, kteří rozvíjení Lukášova 
mimořádného nadání podřídili 
chod celé rodiny, se ho později 
ujal Vladimir Ashkenazy, ruská 
klavírní a dirigentská hvězda. 
„Takový klavírista se rodí jednou 
za třicet let,“ řekl o něm. 
„Vždycky jsem věděl, že mám 
talent, na který se v mnoha 
ohledech můžu spolehnout. 
Jenže ono se to také může obrátit 
proti vám a pěkně vás to semlít, 
protože to není jenom o 
desetihodinovém cvičení denně u 
klavíru. Musíte stále hledat 
inspiraci a zlepšovat se,“ říká 
Lukáš Vondráček. 

 
V České republice jeho jméno znají jen hudební znalci, ale ve světě se rychle stává pojmem. 
Devětadvacetiletý klavírista Lukáš Vondráček jako první Čech vyhrál letos v květnu v Belgii mezinárodní 
Soutěž královny Alžběty, asi nejnáročnější klavírní klání pro umělce do 30 let. 
 
Osobně jste se setkal s belgickou královnou Mathildou. Jaký největší zážitek jste si z bruselského 
hudebního maratónu odnesl? 
Asi nejzajímavější zkušeností byl týden na zámku ve Waterloo, kam nás dvanáct finalistů odvezli a zavřeli 
bez telefonů, internetu a jakéhokoli kontaktu se světem. Museli jsme se za pár dní naučit úplně novou 
skladbu o 45 stranách, kterou nikdo předtím neviděl. Dali nám prostě noty a celé dny jsme trávili 
nácvikem. Samá hudba. Bylo to náročné. Naštěstí tam měli i víno na uvolnění. (směje se)  
Skladbu speciálně pro tuto událost napsal belgický skladatel Claude Ledoux a právě to, že jsem musel 
nacvičit úplně novou věc, bylo nejen pro mě velikým lákadlem, proč do té soutěže jít. Navíc, kde jinde se 
vám podaří odtrhnout se na týden od světa? Pro umělce je důležité být sám se sebou a utřídit si 
myšlenky. A to je v současném zápřahu čím dál těžší. 
 
 Lukáš Vondráček žije už skoro deset roků v americkém Bostonu a koncertuje po celém světě včetně těch 
neslavnějších sálů jako Carnegie Hall. 
„Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že tohle není obyčejná práce. Vydal jsem se na celoživotní cestu.  
Pády z vysněných obláčků bývají hodně rychlé a bolestivé. Dneska chce být spousta muzikantů perfektní, 
hrají bezchybně a cvičí strašně dlouho; ale o tom muzika není. Mě víc oslovují nedostatky, krásu 
nehledám v perfektním provedení. 
 
Velcí malíři říkají, že mistrovské dílo dělá právě ten kousek nedokonalosti, lidské chyby.  U pianisty to 
může být emoce schovaná mezi notami, kterou každý interpret čte jinak. Dneska noty zahraje každý, ve 
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dvanácti letech děti v Číně zvládnou neuvěřitelné věci, ale nemá to emocionální náboj. Prostě žádný 
impact. Je důležité, aby si člověk něco prožil a udělal spoustu chyb. Ani nevím, jestli jsem se já z těch 
vlastních poučil… Asi spíš ne. Chyby mě do určité míry inspirují, protože se pak cítím jako člověk. Navíc 
já jsem si prošel nálepkou takzvaně zázračného dítěte. To byla úplná noční můra. Je příšerné a 
nepřirozené, když tohle musíte jako malé dítě poslouchat. Zanechá to na vás docela velké šrámy. Holt 
společnost ráda nálepkuje a hledá senzace. Co máte skutečně v srdci, pak už nikoho nezajímá. A právě 
proto je důležité, aby měl v pořádku to srdce, protože musí kombinovat intelektuální stránku s tou 
emocionální a najít v tom rovnováhu. 
 
Myslím si, že třeba ve dvaceti jsem na tom technicky jako hráč byl asi líp než nyní. Cítím, že už jsem 
trochu starší a že mi to „běhá“ trochu pomalejc, ale po mentální stránce jsem si hodně věcí uvědomil až 
nedávno. Kdyby takový úspěch přišel třeba před deseti lety, asi bych se z toho sesypal a nevěděl bych co 
dál.“ 
 

 
 
Belgická královna Mathilda tleská klavíristovi Lukáši Vondráčkovi, který získal první cenu v prestižní 
hudební Soutěži královny Alžběty. 
 
Který hudební skladatel je vám nejbližší? 
To je těžký výběr. Miluju Bacha a Mozarta, protože bez nich by muzika nikdy nedospěla tam, kde je teď. 
Nejsem moc věřící člověk, ale když je poslouchám, mám pocit, jako by to bylo něco nadpozemského. 
Jejich hudba je úchvatná a geniální. 
Líbí se mi i Rachmaninov a ruská škola, protože je hodně o emocích. A pak určitě česká hudba, jež mě i 
po těch letech dojme. Dvořák nebo Janáček jsou světoví skladatelé.                
K poslechu si vybírám raději operu nebo orchestrální hudbu. Klavír moc ne.  
A mám moc rád ticho. 

Zdroj:Novinky.cz, Google.cz 
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ŽIVOT A DÍLO VÝZNAMNÉHO HUDEBNÍHO SKLADATELE VIKTORA KALABISE 
VYDALO NAKLADATELSTVÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ 

 

 

Monografie Viktor Kalabis představuje obsáhlý a komplexní pohled na 
život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 
20. století. Autor na knize pracoval několik let a vznikala v přímé 
spolupráci se skladatelem. Text obsahuje autentické informace o 
Kalabisově životě, osobnosti a názorech na hudbu a umění. Jaroslav Šeda 
sleduje skladatelův vývoj v souvislosti s historickou a politickou situací. 
Publikace tak není jen odbornou knihou, ale též pozoruhodným 
dokumentem nelehké doby.  
Důležitou součástí monografie je kapitola, která systematicky diskutuje 
jednotlivé složky a stránky hudební řeči Viktora Kalabise. Charakterizuje 
i obecnější pojmy, které se vztahují ke skladatelovým kompozičním 
postupům.  

 
Páteří knihy je Komentovaný katalog skladeb Viktora Kalabise. Každá kompozice je opatřena mnoha 
informacemi (doba vzniku, údaje o premiéře, vydání skladby tiskem, významná provedení atd.) a často 
též podrobnou analýzou hudebního průběhu. Šeda pracoval s velkým množstvím materiálů, které mu 
poskytl sám skladatel – uvedená díla jsou doplněna o celou řadu Kalabisových názorů a dobových kritik. 
 

Zdroj: www.namu.cz 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 

PRVNÍ MISONÁŘ NA JIHU AFRIKY BYL MORAVAN 

Při svých cestách po světě jsem potkával české stopy až překvapivě často a překvapivě často to byly stopy 
významné. Přesto mne jedna stopa oslovila více než ostatní a pokládám ji za tak výraznou, že je mi velmi 
líto, že se o ní v našich končinách mluví jen okrajově a velmi potichu. Tu stopu zanechal na jihu Afriky 
Moravan Jiří Šmíd, přesněji George Schmidt. 
 

  
Věřící se ke své farnosti Moravských bratrů hrdě hlásí. Okolí jihoafrického Genanendalu v Paviáním údolí je plné 

malebných kopečků a připomíná naši krajinu. 
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George Schmidt 
Narodil se roku 1709 v Kunvaldu (Kuníně) a svou odvahou a obětavostí změnil významnou část Afriky. A 
jak to občas v českých zemích bývá zvykem – doma o něm téměř nikdo nic neví. 
 
Když 9. července roku 1737 připlul do Kapského Města, vítal jej nejen guvernér, ale i duchovní Holandské 
reformované církve, v té době jediného oficiálního náboženství v Kapsku. Ta sice měla šířit víru i mezi 
domorodým obyvatelstvem, ale praxe se od teorie velmi lišila. Většina farmářů pokládala původní černé 
obyvatelstvo za nehodné víry, ďáblovy děti, černé zboží či dokonce za černý dobytek. 
 
Ale právě za původními Khoikoi (Sany, Křováky) George Schmidt přijel a mezi nimi chtěl žít. Bylo mu 
necelých 28 let a už měl za sebou 6 let vězení a zkušenosti pronásledovaného štvance. Tak odměňovala 
katolická vládnoucí elita protestantské aktivisty na Moravě v první polovině 18. století. Odmítl působit v 
Kapském Městě a odešel pěšky do pustiny. 
 
V Paviáním údolí, vzdáleném cca 120 km od Kapského Města, uprostřed území Koikoiů, daleko od 
bělošských farem se rozhodl Jiří Schmidt postavit chýši podobnou domorodým obydlím a systematicky 
začít vyučovat nejen křesťanství, ale naučit Koikoie číst a psát a naučit je řemesla. Tím se stal trnem oku 
farmářům, a když v roce 1742 začal domorodce dokonce křtít, začala proti němu brojit i Holandská 
reformovaná církev, která si vymezovala právo na křest a chtěla rozhodovat o tom, kdo bude a nebude 
pokřtěn. Formálních důvodů k tlaku na moravského misionáře našla celou řadu. 
 
Přes všechny překážky vydržel ještě rok, ale v roce 1743 jej povolali do Kapského Města a nalodili jej na 
loď a poslali do Holandska, kde se mělo oficiálně rozhodnout, zda je jeho činnost v pořádku, či ne. V té 
době měla komunita Moravských bratří v Paviáním údolí 47 věřících domorodých Koikoiů. Holandské 
autority již nedovolily Jiřímu Schmidtovi, aby se do Afriky vrátil. Malá africká komunita zůstala bez 
pastora a všichni předpokládali, že zanikne. 
 

  
 
Paviání údolí je obklopeno zajímavými horami a je vhodné i 
pro krátké treky. 

V Genanendalu najdete štíty na domech, které evokují Moravu 
nebo Čechy. 

 
Když Paviání údolí navštívili v roce 1792 (tedy po téměř 50 letech!) další moravští misionáři, 
předpokládali, že misie již nebude existovat a žádný Koikoi se nebude hlásit ke křesťanství. Ptali se 
domorodců, zda si ještě někdo vzpomene na jejich předchůdce bratra Georga a byli nesmírně překvapeni, 
když je oslovila stará, téměř slepá žena a prohlásila: „Otec George mne pokřtil a dal mi jméno 
Magdaléna“ a navíc ukázala bibli, kterou jí George Schmidt při svém odchodu zanechal. Když chtěli, aby 
jim něco z bible přečetla, zavolala svou vnučku a požádala jí, aby četla. Otec George by měl jistě velkou 
radost. 
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Na místě původní misie Georga Schmidta byl založen Genadendal a stal se postupně náboženským, 
kulturním a vzdělávacím centrem Moravských bratří v oblasti Kapska. 
 
Dnes je v Jihoafrické republice více než 100 000 členů Moravské církve a v Tanzánii dokonce více než 
čtvrt miliónu. 

  
 
K Moravským bratrům se hlásí především kultivovaná střední 
vrstva obyvatel. 

Festivaly dechových kapel Moravských bratrů v Jižní Africe 
jsou velkou kulturní událostí. Záběr z festivalu v roce 2012. 

 
Ke kostelům patří školy, dílny, charitativní organizace a dechové kapely - ty jsou vždy chloubou každé 
farnosti. Prostě Moravští bratři jsou významná protestantská církev, ačkoliv u nás o ní slyšel málokdo. 
Jiří Schmidt zanechal v Africe opravdu silnou „českou stopu“ a určitě by si zasloužil větší pozornost nejen 
historiků, ale i veřejnosti. Do Afriky se už nidky nevrátil. Pokoušel se bojovat za svou víru na území 
Moravy, Slezska a Čech. Zemřel ve věku 76 let. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

V ČESKU ROSTE NEJVÍC MÁKU ZA ŠEST LET, JSME SVĚTOVOU ŠPIČKOU 

V Česku se letos pěstuje mák na ploše 35,5 tisíce hektarů. To je o devět procent více než loni a nejvíc od 
roku 2010, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Česko je v pěstování potravinářského máku na 
světové špičce spolu s Tureckem. Propad produkce v několika předchozích letech souvisel s dovozem 
méně kvalitního máku, pěstovaného pro farmaceutické účely. 
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Mák byl letos zaset na ploše o třetinu větší než brambory. Na druhou stranu žluté lány řepky, v Česku 
nejrozšířenější olejniny, jsou oproti těm makovým stále desetkrát větší. 
Nejvíce se v historii Česka pěstovalo máku v roce 2008, tehdy rostl na ploše téměř 70 tisíc hektarů. V 
následujících letech zemědělci seli máku méně, v roce 2012 jen něco přes 18 tisíc hektarů. Od té doby ale 
osetá plocha roste. 
„Je to pozitivní zpráva. Předchozí útlum pěstování máku v ČR měl dva základní důvody – pokles jeho cen 
až k hranici 20 korun za kilogram, přičemž výkupní ceny, kdy pěstitelé máku alespoň neprodělávají, činí 
30 a více korun za kilogram,“ řekl Novinkám agrární analytik Petr Havel. 
 
Druhým důvodem byl podle něj dovoz nekvalitního, ale levnějšího máku ze zahraničí do ČR. Díky 
vyhlášce z roku 2015 byl ale mák zařazen mezi plodiny podléhající oznamovací povinnosti při dovozech 
ze zahraničí, čímž se otevřela možnost dovážený mák kontrolovat. Když poté mírně oživily ceny máku a 
pohybují se právě kolem zmiňované hranice 30 korun za kilogram, začali pěstitelé v ČR mák opět ve větší 
míře pěstovat. 
Není mák jako mák 
„Česko je největším pěstitelem máku pro potravinářské účely na světě, problém je, že ve světě se pěstuje 
také mák pro farmaceutické účely. Rozdíl je v obsahu morfinu, což je droga, a právě proto je pěstování 
máku v řadě zemí zakázáno. Potravinářský mák přitom má podle tuzemské legislativy obsah morfinu jen 
43 miligramů na kilogram, odrůdy máku pro farmaceutické účely ale mají morfinu i několik procent,” 
upřesňuje Havel. 
 
Morfinové alkaloidy jsou izolovány z makoviny – z makové slámy. Semeno je vedlejším produktem, a 
prodává se proto levněji než semeno máku pěstovaného speciálně pro potravinářské účely. 
 
Čeští pěstitelé máku argumentují tím, že mák pěstovaný pro farmaceutické účely má horší chuť. V 
Bruselu usilují o získání zeměpisného označení Český modrý mák. 
 
Nejvíc vyvážíme do Ruska  
„Jsme léta největšími pěstiteli potravinářského máku ve světě. Záleží trochu na tom, jak se urodí v 
Turecku, ale od roku 2012 je podle statistik Světové zemědělské organizace (FAO) naše republika 
největším pěstitelem, i co se celkové produkce týká, tedy nejen v přepočtu na hlavu,” řekl Novinkám 
Václav Lohr ze spolku pěstitelů Český modrý mák. 
 
Většina máku vypěstovaného v Česku jde na vývoz – nejvíce ho míří do Ruska, Rakouska, Německa, 
Polska a na Slovensko. Ruské embargo na dovoz potravin z EU se máku, na rozdíl od mléčných výrobků, 
masa a některých druhů ovoce či zeleniny, nedotklo. 
 
Loni se mezi exportními zeměmi objevily i Argentina, Brazílie či dokonce Afghánistán. Podle Lohra šlo 
ale o malé množství určené zřejmě pro krajánky nebo české vojáky na misi. 
 
Nejvíce máku na světě se pěstuje právě v Afghánistánu, ale nezákonně. Používá se hlavně pro výrobu 
drog, jako jsou opium či heroin. Potravinářský mák se ve větším pěstuje ještě ve Francii, v Maďarsku či 
Rumunsku. 

Zdroj: Novinky.cz 

 

MLADÍ LIDÉ JSOU PŘI VÝBĚRU BYTU NEKOMPROMISNÍ 

Rádi se baví, hodně cestují, osobní život pro ně znamená víc než práce, udávají trendy a mění trh s byty. 
Mileniálové, tedy mladí lidé narození v letech 1981 až 2000, mají o bydlení i práci zcela jiné představy 
než jejich rodiče. A nebojí se svoje požadavky prosadit. 
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Mileniálové jsou tak trochu 
rozporuplná generace. Dospívají a 
zakládají rodiny později, bydlí 
déle u rodičů a při rozhodování u 
nich vítězí emoce nad 
racionalitou. 
 
Na druhou stranu jsou ale také 
velmi zodpovědní k sobě a okolí, 
čím dál častěji vyhledávají 
produkty šetrné k životnímu 
prostředí, starají se o svou 
životosprávu, sportují a zdravě se 
stravují. 

 
Mladí lidé jsou dnes nároční k sobě i k ostatním a ze svých představ a požadavků nechtějí slevovat. 
Chtějí, aby je práce naplňovala a zároveň jim nebránila vést plnohodnotný osobní život. A svému 
životnímu stylu přizpůsobují i výběr bydlení. 
 
Peníze pro užívání života 
„Mladí lidé jsou dnes nároční k sobě i k ostatním a ze svých představ a požadavků nechtějí slevovat. 
Nezáleží jim pouze na ceně a velikosti bytu, ale zaměřují se také na mnoho dalších věcí, které generace 
před nimi tolik neřešila. Dobrá dostupnost do centra je pro ně při výběru bytu samozřejmostí,“ vysvětluje 
ředitel společnosti Star Group Tal Grozner. 
 
Lákají je ale také podle něj moderní restaurace v okolí, možnost pohodlně si nakoupit zdravé a čerstvé 
potraviny i jinde než v supermarketu, zajímají se o způsoby kulturního a sportovního vyžití. 
Osobní život nepřizpůsobovat pracovnímu 
S tím souhlasí i Denisa Ondrušová ze společnosti AC Jobs. „Jejich životní styl, mít peníze jako prostředek 
pro užívání si života, se promítá i do výběru bydlení. Do popředí vstupuje, kromě ceny a velikosti bytu, 
také dostupnost k vyhlášeným gastronomickým zážitkům v podobě restaurací či trhů, možnost 
kulturního a sportovního vyžití,“ popisuje. 
 
„Neméně důležitým faktorem je také místní komunita. Mladí se rádi účastní sousedského života, a 
vyhledávají tak čtvrti, které se o své obyvatele starají a pořádají pro ně nejrůznější akce,“ dodává 
Ondrušová. 
 
František Jareš z agentury Student považuje za největší rozdíl mezi dnešní a předchozí generací 
skutečnost, že ta předchozí je méně „troufalá“ a osobní život častěji podřizuje tomu pracovnímu. 
Podle Jareše však jsou v dnešní době mladí lidé zvyklí na podnájmy, spolubydlení, koleje. 
 
„Jsou ochotni se uskromnit a nevadí jim kolikrát bydlet v 3+kk ve třech lidech. Důvodem není, že by si 
nemohli dovolit něco většího, ale nechtějí – socializují se, cestují a doma jsou kolikrát jen kvůli spánku. 
Své bydlení začínají řešit až s příchodem rodiny – do té doby nemají kolikrát potřebu,“ uvádí. 
 
Díky hypotékám jdou do vlastního 
Díky nízkým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů si dnes ale podle Tala Groznera mladí lidé více 
pořizují vlastní bydlení, které upřednostňují před bydlením v nájmu. 
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Preferují bydlení v centru, ale jakmile založí rodinu, nevadí jim hledat si větší byt i ve větší vzdálenosti od 
středu města. 
 
Chtějí kreativní nestereotypní náplň práce, pokud to nedostanou, sbalí kufry a jdou o dům dál. 
Denisa Ondrušová, AC Jobs 
Velkou roli pak pro ně hraje, v jakém prostředí budou své děti vychovávat, což se týká požadavků na 
kvalitní školku, dostatek zeleně, dětská hřiště, možnosti nakupování a sportovního a kulturního vyžití v 
okolí. 
 
Zajímá je okolí 
„Nově se setkáváme s tím, že při výběru bydlení hraje roli i místní komunita. Ulice a okolí domu už pro 
mladé lidi nejsou jen anonymní místo sloužící k rychlému přechodu domů, kde se zavřou a s nikým 
nekomunikují,“ potvrzuje Grozner tvrzení Denisy Ondrušové. 
 
Způsob prodeje bytů v současnosti také zcela zásadně ovlivnily moderní technologie. Mileniálové mezi 
moderními technologiemi vyrostli a využívají je k usnadnění života. Ondrušová připomíná, že dnešní 
mladí lidé vyrůstali v pocitu výjimečnosti, obklopeni moderními technologiemi a v dostupnosti 
informací. Díky tomu mají jasné představy o svém pracovním uplatnění. 
 
Život začíná po práci 
„Zatímco pro generaci jejich rodičů byly peníze a možnost pracovat jednou z hlavních kritérií, 
mileniálové to tak nemají. Chtějí, aby je práce naplňovala a zároveň jim nebránila vést plnohodnotný 
osobní život. Chtějí kreativní nestereotypní náplň práce, pokud to nedostanou, sbalí kufry a jdou o dům 
dál,“ říká Ondrušová. 
 
Očekávají od svých zaměstnavatelů vstřícnost ve formě inspirujícího pracovního prostředí s moderními 
technologiemi, verbálního ocenění jejich výkonů, flexibilní pracovní doby a home office, atraktivních 
benefitů, verbálního a finančního ocenění jejich výkonu. Jejich motto dle slov Ondrušové zní: „Život 
začíná po práci.“ 
 
„Pokud tvrdě pracují, tak jen tehdy, když jim jejich práce dává skutečný smysl,“ uzavřela. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

 

KAŽDÝ OSMÝ ČECH NAKUPUJE PŘES CHYTRÝ TELEFON 

Nákupy prostřednictvím chytrých telefonů nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Svůj smartphone k uskutečnění objednávek používá každý osmý Čech, častěji přitom muži než ženy. 
Vyplývá to z průzkumu společnosti Seznam.cz. 
 
Celých 12 % lidí si zboží vybere, případně porovná s dalšími produkty a nakonec i objedná pomocí 
chytrého telefonu. 
 
„Velkou roli v nákupním procesu hraje mobil i u těch, kteří si zatím na dokončení nákupu v něm 
netroufají. Běžně totiž k výběru zboží a zjištění dalších informací používá mobil 41 % respondentů našeho 
průzkumu, 24 % pak výjimečně. Nákup včetně provedení platby dokončují tito lidé přes počítač, nebo 
pak osobně na prodejně,“ uvedl Marko Zekič, manažer mobilní reklamy společnosti Seznam.cz. 
 
Podle něj je patrný rozdíl v tom, jak nakupují ženy a jak muži. „38 % mužů totiž potvrdilo, že mobil běžně 
využívá ke čtení recenzí, výběru zboží nebo k samotnému nákupu. Oproti tomu jen pro 29 % žen je mobil 
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běžnou součástí nakupování, 36 % z nich dokonce mobil k této činnosti nevyužívá vůbec,“ konstatoval 
Zekič. 
 
Výsledky jsou zajímavé také z pohledu věku respondentů. „Neukazují totiž téměř žádný rozdíl. Jak pro 37 
% mladých (ve věku 10 - 24 let), tak pro 37 % ekonomicky aktivních (ve věku 25 - 44 let) je mobil běžným 
prostředkem při nakupování,“ podotkl manažer mobilní reklamy společnosti Seznam.cz. 
 
Trendy jednotlivých služeb  
To, že mobil v nákupním procesu hraje stále větší roli, potvrzují také trendy jednotlivých služeb 
společnosti Seznam.cz. 
 
„Například reklamní systém Sklik jen od ledna do května letošního roku zaznamenal 13% nárůst 
proklikovosti reklamy v mobilním vyhledávání. Na službě Zboží.cz se zase v týdnu od 6. do 12. června lidé 
téměř 300tisíckrát proklikli do e-shopů ze svých mobilů, zatímco z počítače uskutečnili za stejnou dobu 
jen přibližně pětkrát více prokliků,“ uvedla Simona Pecková, PR specialistka společnosti Seznam.cz. 
 
Rostoucí význam smartphonů dokládají také data internetové televize Stream.cz. „Je dobré si uvědomit, 
že dnes už 14 % veškerých zhlédnutí videí je uskutečněno z mobilů, a to nepočítáme aplikaci, která tvoří 
dalších 10 %. Navíc se tato čísla stále zvyšují – právě počet zhlédnutí na mobilním webu se loni 
pohyboval kolem 11 %,“ konstatoval Petr Hoffmann, account manager nových médií ve společnosti 
Seznam.cz. 
 
„V souvislosti s tím také sledujeme nárůst kliknutí na videoreklamu. Například v červnu 2016 jsme 
diváky Stream.cz zaujali až třikrát více reklamním videospotem před videem na mobilním telefonu než 
na klasickém webu. Proto je třeba při plánování marketingové kampaně myslet také na to, že ji část cílové 
skupiny zahlédne na mobilu,“ dodal Hoffmann. 
 
Průzkum probíhal od 16. do 20. května, realizován byl na základě dat ze Seznam.cz Výzkumníka. Jeho 
prostřednictvím se mohou lidé podílet na mapování webu i sdělovat nápady ohledně toho, co jim na 
internetu chybí. Zástupci české portálové jedničky touto cestou zároveň získávají zpětnou vazbu na své 
služby. 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK – ČESKÁ ZBROJOVKA 

Zbrojovka vyráběla i části traktorů a šicí stroje 
 
Uherskobrodská Česká zbrojovka má pohnutou historii. Vyráběla díly pro německé válečné stroje 
Messerschmitt, ale i šicí stroje či části traktorů za socialismu. Za více než osmdesát let osmkrát změnila 
název. Nacisté i komunisté chrlili z fabriky stovky tisíc pušek a kulometů označovaných tajnými kódy. 
Ve 30. letech nebylo pochyb o tom, že Adolf Hitler zbrojí. Ministerstvo národní obrany v obavách z jeho 
rostoucí moci zvyšovalo i výrobní kapacity zbrojařských závodů. V této atmosféře vznikla v roce 1936 v 
Uherském Brodě také Česká zbrojovka. Taktické bylo stavět co nejdále od německých hranic. Závod pro 
dva tisíce zaměstnanců vznikl za šestnáct týdnů jako pobočný závod České zbrojovky a.s. Strakonice. 
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Podnik před válkou vyvíjel také unikátní auta na dřevoplyn. Vývoj probíhal v době, kdy nebylo jasné, 
kolik bude potřeba zbraní. Továrnu od roku 1937 vedl František Brejcha, zkušený manažer ze Strakonic, 
který se podílel na zdokonalování leteckého kulometu vz. 30. F. Po válce byl nařčen z kolaborace a zbaven 
nejvyšší funkce. Do vedení zbrojovky se vrátil, ale ne nadlouho. V roce 1951 byl definitivně odvolán. 
Vedení zřejmě začaly vadit jako nesocialistické způsoby odměňování, kdy zvýšený výkon oplácel 
zaměstnancům příplatky. 
V dobách protektorátu patřila zbrojovka k menším výrobcům zbraní. Němci ji neovládli jako velké hráče 
pomocí obratných finančních machinací, ale s drobnými personálními změnami a dosazením několika 
svých lidí do statutárních orgánů a vedení. 
Při obsazování závodu ještě zbrojovka dokončovala zakázky pro ministerstvo národní obrany, 7 tisíc 
pistolí ale už bylo přesměrováno do německé armády. Kulomety se však do moderních německých letadel 
nehodily. Závod vyráběl díly pro německá letadla Messerschmitt. Začala se připravovat i výroba pro 
německý letecký kulomet MG 17, na to však továrna neměla vybavení. Počítalo se i s výrobou vzduchovek, 
malorážek a brokovnic. 
 
Nacisté si odvezli stroje 
Konec války se nesl ve znamení skomírající ekonomiky, nedostatku surovin a vymýšlení způsobů, jak 
vyrábět zbraně levněji a rychleji. Příkladem této lacinější zbraně je opakovačka Volksgewehr 1, neboli 
Lidová puška 1. 
S blížícím se příchodem sovětských vojsk v dubnu 1945 zvolili Němci taktiku spálené země. Vydalo se 
nařízení odmontovat a odvézt důležité součásti strojů, aby výroba nemohla pokračovat. Spálil se spisový 
materiál, který Němci nashromáždili během výroby a všichni zaměstnanci byli propuštěni a odkázáni na 
úřad práce. 
Po válce byl podnik znárodněn a v roce 1946 se přejmenoval na Česká zbrojovka, národní podnik. Začalo 
vyšetřování členů vedení - nejhůře dopadl bývalý vrchní technický ředitel, český Němec Ignatz Uhl, který 
dostal trest smrti. V bouřlivém roce 1948 se do výrobního programu vrátily po letech vojenské zbraně. 
Rozjela se produkce samopalů ČZ 247 do Egypta. Závod ale doplňkově vyráběl i šicí stroje. Po únorovém 
převratu 1948 vojenských objednávek přibývalo. 
„V době, kdy bylo Československo za železnou oponou, pochopitelně měla Zbrojovka dveře na Západ 
zavřené. Zbraně se dodávaly na teritoria, která byla v souladu s ideologií, třeba na Kubu nebo do 
některých afrických zemí,“ říká mluvčí České zbrojovky Radek Hauerland. 
Uherskobrodská zbrojní továrna spadala pod národní podnik Československé závody přesného 
strojírenství. Ten silně autoritativně a nekompromisně prosazoval zvyšování výroby a dodržování plánů 
první pětiletky. 
 
Komunisté si vypůjčili nacistické kódy 
Na zbraně se vrátily krycí kódy, které i za nacismu nahrazovaly komerční označení výrobce vojenského 
materiálů. Uherskobrodská zbrojní továrna měla označení „bky“. Přestože se opovrhovalo nacistickými 
metodami a po skončení války kódy zmizely, potřeby utajení vojenské výroby pro komunistický režim si 
vyžádaly návrat kódů. Fabrika používala kód „she“. 
Počet zaměstnanců v 50. letech se rychle zvyšoval. Z 1 555 na 2 347 pracovníků v roce 1953. V 
následujících letech se ale propouštělo, přijímali se totiž noví dělnici, aniž by se navyšovala výroba. Až 
polovinu zaměstnanců tvořily ženy. Zatímco v padesátých letech byla hlavním programem samonabíjecí 
puška vz. 52/57, v další dekádě se výroba zaměřila na samopal vz. 58., který v polovině šedesátých let 
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nahradil Škorpion. V dobách socialismu se zbrojovce říkalo „kulometná“ podle orientace na letecké 
kulomety. 
Za normalizace se ani zbrojovka nevyhnula čistkám. Začaly se také projevovat ekonomické problémy a 
hledal se výrobní program pro jiný sortiment. Rozhodlo se, že to bude turbovrtulový motor M 601 pro 
dvoumotorový letoun L 410 pro národní podnik Motorlet Praha. Odbyt ale kolísal. Dalším pokusem byla 
výroba uzlů pro traktor UŘ I a následně i traktorové hydrauliky. Kvůli tomu se postavily dvě nové haly. 
Na začátku 90. let se podnik privatizoval, dostal se ale do nelehké situace. Klesala výroba leteckých 
motorů a částí traktorů i dodávky služebních pistolí vz. 82. Některé programy se zcela zastavily. 
Nepříjemnou finanční dohrou bylo vymáhání mnohamiliardových pohledávek. Situaci se podařilo mírnit 
rostoucí výrobou civilních zbraní. 
„Dnes jsme hlavně pistoláři. V krátkých zbraních jsme jedni z nejlepších na světě. Prodáme 250 tisíc 
výrobků a přes sto tisíc jsou pistole,“ říká mluvčí. Také dnes však firma vyrábí i nezbrojní výrobky - 
například letecké reduktory, nebo automobilové díly do klimatizací a brzdových systémů. 
 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 

 

 

RETRO KOUTEK 

Retro hračky, které dokážou ocenit i dnešní děti 
 

 

Ne všechny hračky, které si 
pamatujeme z dětství, patří 
do starého železa. Po 
několikaletém útlumu na 
počátku 90. let dnes zažívají 
opět svůj boom. Celá řada z 
nich se přitom stále vyrábí v 
České republice, což se 
odráží zejména na kvalitě 
materiálů i zpracování. 
Navíc dokážou i dnes velmi 
dobře konkurovat 
moderním technologiím. 
Své místo tak v dětských 
srdcích stále mají. 
 

 
Podívejte se s námi na nejoblíbenější z nich. 
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Jak rychle myšku táhnete, tak rychle do rytmu 
hraje na xylofon. 

Bino Vlak - barevný, dřevěný vláček - mašinka 
a dva vagónky, vše plné barevných dřevěných 
kostiček, které lze použít jako samostatnou 
stavebnici nebo je navlékat na tyčky.  
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Plastová kolébka se soupravou (polštář + peřinky) 
pro panenky. Krásná kolébka pro všechny malé 
holčičky a jejich panenky. 

Loutka Hurvínek dřevěný 20 cm - originální 
dřevěná loutka Hurvínka. Hlavička loutky je 
vyrobena ze sádry, ostatní části ze dřeva. Výška 20 
cm. Jedná se o originální českou výrobu. 

 

 

 
 
Odrážedlo Roloped - pomocník při prvních 
krůčcích vašeho dítěte. Dodává potřebnou oporu a 
jistotu, navíc dítěti umožní pohybovat se rychle tím 
správným směrem - způsobuje pravou radost z 
pohybu. 

TATRA 148 - legendární plastový náklaďák. 
Bytelná hračka je sice určena původně na písek, ale 
jezdit s ní můžete úplně kdekoli. Spolehlivě uveze 
jak náklad z pískoviště, tak malého stavitele.  

  
Zdroj: Novinky.cz 

Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ZDRAVÍ 
 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - TEPLICE NAD BEČVOU 

 

 

Lázně Teplice nad Bečvou se nacházejí nedaleko 
Olomouce v malebné krajině, kterou protéká řeka 
Bečva. Přímo v lázeňském areálu se nacházejí 
Zbrašovské aragonitové jeskyně a v bezprostřední 
blízkosti i Hranická propast. Načerpat novou 
životní energii lze nejen během procedur, ale i 
díky příjemným procházkám v rozsáhlém 
lázeňském parku. 
 
Přírodní léčivé zdroje 
Minerální voda silně mineralizovaná, uhličitá, 
termální vlažná, hypotonická. 
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Léčebné indikace 
Dospělí + děti a dorost: nemoci oběhového ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní 
sekrecí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické. 
 
Volný čas 
Lázně nabízejí jedinečnou rehabilitační metodu celotělové chladové terapie v poláriu ARKTIKA. Tato 
procedura využívá vlivu extrémně nízké teploty okolo –120 °C na lidský organismus během 2–3 min. ve 
speciální kryokabině. Ti, kteří mají rádi spíše teplo, mohou vyzkoušet wellness centrum v sanatoriu 
Moravan. Pro návštěvníky je připraveno několik druhů saun (bylinná pára - tylarium, solná pára, 
infrasauna), whirlpool, vyhřívané lavice, Kneipovy lázně (vaničky), ledopád, tropická sprcha. A to s 
možností občerstvení nápoji z mokrého baru. V areálu lázní se nacházejí i solná jeskyně SALTIKA, trasy 
pro nordic walking, tenisové kurty, billiard, stolní tenis, relaxační bazén a solárium. Program aktivního 
odpočinku je možné doplnit jak pěšími procházkami, tak jízdou na kole po značených cyklotrasách. 
Lázně nabízejí i pestrou paletu kulturních pořadů – hudební vystoupení, koncerty a taneční večery, 
vzdělávací a odborné přednášky nebo tematické zájezdy. 
 
Výlety do okolí 
Zbrašovské aragonitové jeskyně: Jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným 
působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. 
Hranická propast: Nejhlubší propast České republiky, suchá část má hloubku 69,5 metru, v zatopené 
části je potvrzena hloubka 220 m, celková hloubka je tedy zatím 289,5 metru, dna dosud nebylo 
dosaženo.  
Hranice: Historické jádro s památkovou zónou, renesanční zámek se zastřešenou dvoranou, synagoga, 
aquapark. 
Helfštýn: Středověký hrad umístěný na kopci v zalesněné krajině. 
Jezernice-Slavíč: Technická památka – viadukty na železniční trati. 
Lipník nad Bečvou: Historické náměstí netradičního tvaru, renesanční zámek, gotický kostel, renesanční 
zvonice, piaristická barokní kolej s kostelem sv. Františka Serafínského. 
Valšovická jezírka: Soustava malých vodních nádrží na potoku Krkavec. 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 
  Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ČEŠTINA 
 
Období zimního spánku končí a máme tady jaro, které s sebou přináší novou energii. Tak ji hned 

využijeme a pustíme se do gramatických cvičení a promrskáme si vyjmenovaná slova. 

Doplňte I/Í, Y/Ý 

Naše babička sb-rá léčivé b-l-ny. Při v-stupu na V-šehrad nás b-čoval déšť. Z-tra mus-m vstávat brz-, brz-

čko. Ze třídy se oz-valy různé v-křiky. S-lná v-chřice v-vracela stormy. L-bore, v-s-p ten odpadkový koš. 

V-š, že s-ra je nerost a s-r potrav-na? Slep-še se nemus-š bát, není nebezpečný. V pros-nci pojedeme l-

žovat. Do nového b-tu koup-me také nový náb-tek. Zam-kej opatrně ať nezlom-š kl-č. Dávej pozor a nez-

vej. V m-stních potrav-nách je velký v-běr zboží. Nep-j tak hltavě! Dal-bor je p-lný žák. 

       Připravila Radka Hejmalová-Millar 
    Zdroj: Josef Zvoníček Ta naše čeština česká 
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ZÁBAVA 
 

RECEPTY  

 
Rychlý jahodový dort se smetanou 
 

 

2 plátky korpus piškotový 
300 g smetana zakysaná 
200 ml smetana ke šlehání 
100 g cukr moučka 
300 g jahody čerstvé 
 
Zakyssanou smetanu smícháme s 
moučkovým cukrem a pak do směsi lehce 
vmícháme ušlehanou sladkou smetanu. 
2. Na dno otvírací dortové formy vložíme plát 
piškotového těsta, poklademe ho omytými a 
osušenými jahodami, jahody na obvod formy 
přepůlíme, a pak vše zakryjeme vrstvou 
smetany, urovnáme a navrch přitiskneme 
druhý plát piškotu. 
 

3. Dort necháme minimálně 2 hodiny chladit, pak ho pocukrujeme, ozdobíme zbylými jahodami a 
podáváme. 
 
 
 
 
 
Borůvkové lívance se zakysanou smetanou 
 

 

250 ml kysané smetany  
 2 žloutky 
 30 g cukru 
 120 g polohrubé mouky 
 lžičku prášku do pečiva 
 5 bílků 
 50 g borůvek 
 olej na smažení 
Postup: 
Smíchejte smetanu, žloutky a cukr. Přidejte 
mouku promíchanou s práškem do pečiva. Z 
bílků vyšlehejte tuhý sníh a pomalu 
vmíchejte do těsta. Nakonec přidejte 
borůvky. Smažte na rozpáleném oleji 
dozlatova. 
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Fritata s bylinkami                                     
 

 

 
 
 
brambory 
1 svazeček čerstveho kopru  
1 polévková lžíce petrželky  
5 ks nasekanych vajec 
1 svazeček jarní cibule  
100 g sýr gouda 
2 polévkové lžíce olivoveho  olej 
sůlpepř barevný drcený 

 
Postup přípravy 
Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a nakrájejte na plátky. V pánvi rozpalte olej a brambory na něm 
opečte dozlatova. V míse našlehejte vejce, přidejte nasekaný kopr, petrželku, nakrájené cibulky a směs 
osolte a opepřete. Směsí zalijte brambory na pánvi, rychle vše promíchejte, aby se vaječná směs dostala 
mezi všechny plátky, stáhněte plamen a brambory posypejte nastrouhaným sýrem. Když začnou vajíčka 
tuhnout, přemístěte směs pod gril a zapečte ji dozlatova. Podávejte s listovým salátem. 
 

                                                                                                                                  Zdroj: www.prozeny.cz 

 

HUMOR 

 
Dva kamarádi po prohýřeném večeru opouštějí záchytku a jeden říká druhému: „Nikdo nemusí vědět, co 
jsme včera dělali a kde jsme byli.“ „Nemusí, ale kdybys byl pravý kamarád, tak mi to řekneš.“    
***** 
 Odsouzený: "Je mi pětašedesát, jak si mám odsedět dvacet let?!" Soudce: "Nevadí, uděláte, co můžete."   
***** 
Policejní hlídka zastaví auto. V kufru vidí jelena. "Co to je?" ptá se řidiče. "Pes!" "A s parohy?" "No 
dovolte, co je vám do soukromí mého psa?!" 
***** 
 

Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                                                                     
Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ ČJ 

Naše babička sbírá léčivé byliny. Při výstupu na Vyšehrad nás bičoval déšť. Zítra musím vstávat brzy, 

brzičko. Ze třídy se ozývaly různé výkřiky. Silná vichřice vyvracela stromy. Libore, vysyp ten odpadkový 

koš. Víš, že síra je nerost a sýr potravina? Slepýše se nemusíš bát, není nebezpečný. V prosinci pojedeme 

lyžovat. Do nového bytu koupíme také nový nábytek. Zamykej opatrně, ať nezlomíš klíč. Dávej pozor a 

nezívej. V místních potravinách je velký výběr zboží. Nepij tak hltavě! Dalibor je pilný žák. 


