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Vážení a milí krajané. 
 v červnovém vydání Krajanských listů se dočtete o hlavních kulturních akcích pořádaných 
velvyslanectvím, tedy o českém filmovém festivalu „Czech (the) Underground“ a o návštěvě Z. Pavlovské 
v JAR a výstavě z Židovského muzea v Praze. Výběr zpráv je zaměřen na aktuality z české ekonomiky 
týkající se průmyslu či nezaměstnanosti. Rubrika české osobnosti je věnována především císaři Karlu IV., 
od jehož narození letos slavíme 700 let. Dále nepřehlédněte naše nové hudební okénko, retro koutek 
a zprávu o lípě z Tatobit. V rubrice hrady a zámky navštívíme Pražský hrad a v rubrice zdraví lázně 
Slatinice. Závěrem nechybí již tradiční český koutek, recepty a humor.  
 
Přejeme Vám příjemný červen! 
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
 

 
 
INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII ..................................................................................... 2 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PANU J. BESUCHOVI .................................................................................... 2 
O FILMOVÉM FESTIVALU “CZECH (THE) UNDERGROUND” ......................................................... 2 
O NÁVŠTĚVĚ ZUZANY PAVLOVSKÉ V JAR A VÝSTAVĚ “NEZTRATIT VÍRU V 
ČLOVĚKA” ............................................................................................................................................................... 3 
KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ČERVENCI 2016 ............................................................ 4 
KNIHOVNA VELVYSLANECTVÍ OTEVŘENA DNE 5. SRPNA 2016 .................................................. 4 

INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ ................................................................................................................ 4 
VÝBĚR ZE ZPRÁV ..................................................................................................................................................... 5 

V PRAZE JE VODA DRAŽŠÍ NEŽ VE VARŠAVĚ I V ŘÍMĚ .................................................................... 5 
PRŮMYSL ZPOMALIL RŮST, DOMINUJE VÝROBA AUT ................................................................... 7 
NEZAMĚSTNANOST V ČESKU ZNOVU KLESLA. V PRAZE JE NA ČTYŘECH 
PROCENTECH ........................................................................................................................................................ 8 

ČESKÉ OSOBNOSTI ................................................................................................................................................. 9 
PŘED 700 LETY SE NARODIL VELKÝ EVROPAN KAREL IV. ........................................................... 9 
V SÍDLE EK V BRUSELU ZAČALA VÝSTAVA O KARLU IV., ZHLÉDNOU JI JEN 
ZAMĚSTNANCI NEBO POZVANÍ ................................................................................................................. 13 
LADISLAV STROUPEŽNICKÝ ....................................................................................................................... 14 

HRADY A ZÁMKY ................................................................................................................................................... 15 
PRAŽSKÝ HRAD.................................................................................................................................................. 15 

HUDEBNÍ  OKÉNKO .............................................................................................................................................. 16 

mailto:maria.ramsova@seznam.cz


 

Krajanské listy 

Červen 2016 2/25 
 

PRAŽSKÉ JARO ................................................................................................................................................... 16 
POULIČNÍ UMĚLCI NEMOHOU HRÁT V PRAZE NA BUBEN, DUDY NEBO SAXOFON ....... 17 

ZAJÍMAVOSTI .......................................................................................................................................................... 18 
LÍPA Z TATOBIT BODOVALA V SOUTĚŽI O EVROPSKÝ STROM ROKU .................................... 18 
PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK - BON PARI VZNIKLY JAKO KOPIE, VYRÁBĚJÍ SE UŽ 
TÉMĚŘ 40 LET ..................................................................................................................................................... 20 
RETRO KOUTEK: ................................................................................................................................................ 21 

ZDRAVÍ ....................................................................................................................................................................... 22 
ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - SLATINICE ................................................................................................................. 22 

ČEŠTINA ..................................................................................................................................................................... 23 
ZÁJMENA NEJEN PŘIVLASTŇOVACÍ ....................................................................................................... 23 

ZÁBAVA ...................................................................................................................................................................... 23 
RECEPTY ................................................................................................................................................................ 23 
HUMOR ................................................................................................................................................................... 24 

NAPSALI JSTE NÁM .............................................................................................................................................. 24 
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ .................................................................................................................................................. 25 

 
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) 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PANU J. BESUCHOVI 

Velvyslanectví ČR v Pretorii děkuje panu Josephu Besuchovi z Piet Retief za sponzorský dar ve formě 
poštovních známek určených pro zasílání tištěné verze Krajanských listů. Tento užitečný dar zajistí 
zasílání Krajanských listů krajanům, kteří nemají přístup k elektronické verzi tohoto periodika. 
Moc děkujeme! 
 

 

O FILMOVÉM FESTIVALU “CZECH (THE) 
UNDERGROUND” 

Velvyslanectví ČR v Pretorii pořádalo ve dnech 12. – 
15. 5. 2016 festival českých filmů s názvem „Czech 
the Underground“. Festival se konal v kině Bioscope, 
v zajímavé a populární umělecké čtvrti Maboneng 
v Johannesburgu. Během čtyř dnů bylo představeno 
pět českých filmů: 
 
- Občanský průkaz (2010), režie O. Trojan  
- Pouta (2010), režie R. Špaček 
- Odborný dohled nad východem slunce (2015), režie 

P. Göbl 
- Takovej barevnej vocas letící komety (2015), režie V. Kučera 
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- Tři sezóny v pekle (2009), režie T. Mašín 
 
 
Festival hostil zvláštního hosta pana Jana Macháčka, komentátora Lidových novin, pamětníka 
undergroundu a dodnes aktivního hudebníka, který po každém promítání diskutoval s publikem. 
Filmovou přehlídku doplnily ve dvou dnech koncerty místních kapel v jednom z hudebních klubů v 
Maboneng. 
Při příležitosti zahájení festivalu proběhla neformální recepce, na kterou velvyslanectví zajistilo Plzeňský 
Prazdroj jako sponzorský dar pivovaru SABMiller. Úvodní projev přednesl velvyslanec M. Král. Sál o 
kapacitě 60 míst byl úvodní večer téměř zaplněn. Návštěvnost v dalších dnech byla rovněž dobrá, někteří 
diváci přišli dokonce opakovaně. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili! 
 
 

O NÁVŠTĚVĚ ZUZANY PAVLOVSKÉ V JAR A 
VÝSTAVĚ “NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA” 

Paní Zuzana Pavlovská, vedoucí oddělení pro vzdělání a 
kulturu Židovského muzea v Praze navštívila v červnu 
t.r. Jižní Afriku, aby provázela výstavu s názvem 
„Neztratit víru v člověka“ a zároveň přednášela pro 
veřejnost, vyučující a školy. Výstava z Židovského muzea 
v Praze zachycuje osudy šesti českých židovských dětí 
během druhé světové války a zároveň důležité momenty 
dějin Československa od nástupu nacistické moci do 
konce války. 
 
Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Centry holocaustu a genocidy v Durbanu, Johannesburgu a Kapském 

Městě připravilo pro paní Pavlovskou velmi bohatý a 
náročný program. 
 
Ve dnech 31.5.-2.6.2016 paní Pavlovská přednášela 
v Durbanu, kde byla rovněž vystavena uvedená výstava. 
Následně ve dnech 5.-7.6.2016 měla paní Pavlovská 
program v Centru holocaustu a genocidy v 
Johannesburgu, kde měla přednášky pro veřejnost, 
vyučující a mládež. V tomto centru bude výstava 
vystavena do 21.6.2016. Svoji misi pak paní 
Pavlovská zakončila přednáškou pro veřejnost 
a prezentací pro vyučující v Centru holocaustu a 
genocidy v Kapském městě, a dále workshopem pro 
studenty ve Westerford High School v Kapském Městě. 
 

Zájem o přednášku Z. Pavlovské o osudu židovské komunity v Československu po r. 1945 byl ve všech 
třech destinacích opravdu veliký. Přednášku v JHB centru navštívilo cca 150 lidí. Velvyslanectví 
zaregistrovalo velmi pozitivní ohlasy na uvedenou přednášku, zejména ze strany přeživších holocaustu. 
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KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V ČERVENCI 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 4. – 5. července 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. 
 
 

KNIHOVNA VELVYSLANECTVÍ OTEVŘENA DNE 5. SRPNA 2016 

Z důvodů čerpání dovolené nebude v červenci otevřena knihovna velvyslanectví. Další knihovní setkání 
proběhne dne 5. srpna 2016 od 10:00. 
 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 

 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
 
 
Hledá se Ferdinand Platil, narozen v Praze, v ČR 
Do JAR emigroval v 70.letech. Jeho rodina od něj již několik let nemá žádné zprávy. Jakoukoliv 
informaci o něm či kontakt na někoho, kdo by ho mohl znát, prosím, pošlete na e-mail 
jiri.platil@tiscali.cz nebo tel. 00420 731 450 763 
 
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 
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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 

Victoria Road 

Camps Bay 

Cell: 073 6103006 

Fax: 086 6720904 

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za 

Web:  www.dbosmanpsychologist.co.za 

 

 
 
 
 
 

VÝBĚR ZE ZPRÁV 

V PRAZE JE VODA DRAŽŠÍ NEŽ VE VARŠAVĚ I V ŘÍMĚ 

Za kubík vody zaplatí lidé v Praze 85 korun, o deset korun víc, než je průměr hlavních měst zemí 
Evropské unie. Dražší voda než v Praze je jen v metropolích západní a severní Evropy, nejméně stojí v 
bulharské Sofii.  
V Česku voda zdražuje dvakrát rychleji než v EU. Vyplývá to ze srovnání, které ve středu zveřejnila 
mezinárodní poradenská společnost EY. 
 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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V žebříčku evropských metropolí podle ceny vodného a stočného patří Praze podle analýzy deváté místo. 
Studie srovnává ceny ve 24 metropolích zemí EU, chybí údaje za Amsterdam, Lublaň, Lucemburk a 
Valettu (Malta). 
Praha je z pohledu ceny vodného a stočného s 85 korunami za metr krychlový nejdražší metropolí 
visegrádské čtyřky. Obyvatelé Bratislavy za každý krychlový metr v přepočtu dají 60 Kč, v maďarské 
Budapešti je to dokonce jen 54 Kč. Varšava pak platí o 9 korun méně, 76 korun. Levnější než v Praze je 
voda i například v italské metropoli Římě. 
Ve městech západní Evropy, v Londýně či Paříži, ale i ve Vídni či Berlíně platí lidé za vodu o desítky 
korun víc, průměr je kolem stokoruny. V těchto zemích mají ovšem také výrazně vyšší platy. 
Nejdražší je voda v dánské Kodani (148 korun), tam za ni platí téměř dvojnásobek toho, co obyvatelé 
Prahy. Naopak v Sofii, hlavním městě Bulharska, je cena za metr krychlový vody proti české metropoli 
méně než třetinová (24,5 koruny). 
 
Zdražuje rychleji než na Západě 
Cena vody v celé ČR v uplynulých deseti letech vzrostla o téměř 85 procent, což je dvojnásobek průměru 
růst cen v EU. Přesto však v řadě zemí EU roste cena vody ještě rychlejším tempem než u nás, například v 
Itálii nebo Litvě. Nejvíc, až na trojnásobek, vzrostla cena v Rumunsku. 
„Podobný vývoj jako u nás lze sledovat i v Chorvatsku, kde je oproti roku 2005 nyní voda dražší o 84 
procent. Na Slovensku je růst cen v tomto odvětví pozvolnější, když cena je vyšší o 51 procent. V 
západních zemích k tak rychlému růstu jako ve střední a východní Evropě již nedochází, například ve 
Francii je voda v porovnání s rokem 2005 dražší o 30 procent a v Německu dokonce jen o 15 procent,“ 
říká Petr Knap, partner podnikového poradenství společnosti EY. 
Ekonomové i vodohospodáři přitom očekávají, že voda v Česku bude dál zdražovat kvůli nutným 
investicím například do čističek i plánům ministerstva životního prostředí zvyšovat poplatky za odběr 
podzemních i povrchových vod. 
 
Není pravda, že nešetříme vodou. I přes stále poměrně příznivé ceny Češi s vodou v porovnání s 
ostatními Evropany výrazně šetří. Jako jedni z mála se totiž naučili hojně využívat úsporná vodovodní 



 

Krajanské listy 

Červen 2016 7/25 
 

zařízení. Nejvíc proteče kohoutkem Pražanům, až 106 litrů na osobu a den. Naopak v regionech spotřeba 
klesá až na 76 litrů pro Pardubicko nebo 78 litrů pro Královéhradecký kraj a Vysočinu. 
 
O něco nižší spotřebu vody než v Česku tak mají jen pobaltské státy, zejména Litva a Estonsko, uvádí 
studie. 
„Paradoxem je, že v těchto zemích je voda ještě levnější než u nás, Ve Vilniusu platí za vodu 45 korun za 
metr krychlový, v Tallinnu 57 korun.  
 
Češi s vodou šetří. Důvodem může být také pocit, že voda je drahá a bude stále dražší. Bohužel další 
šetření bude ohrožovat technologické fungování dodávek vody, protože již dnes klesá v mnoha lokalitách 
objem dodané vody na technologická minima,“ uvedl Antonín Raizl z EY. 

 
Zdroj: Novinky.cz 

 

PRŮMYSL ZPOMALIL RŮST, DOMINUJE VÝROBA AUT 

Průmyslová výroba v České republice v březnu zpomalila meziroční růst na 0,6 procenta z únorových 5,6 
procenta. Nových zakázek meziročně ubylo, výjimkou byl jen automobilový průmysl. Výsledky zveřejnil 
Český statistický úřad. 
 

 
 
Horší meziroční číslo český průmysl vykázal naposledy v listopadu 2014, kdy výroba o 0,6 procenta 
klesla. Za celé první čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 2,4 procenta. 
 
Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích v březnu meziročně klesla o 1,4 procenta, když ze 
zahraničí se snížily o 1,3 procenta a z Česka o 1,6 procenta. Nové zakázky vzrostly pouze v automobilovém 
průmyslu. 
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„Březnový růst průmyslové produkce byl v podstatě jen o automobilech. Ve zpracovatelském průmyslu 
lze sice najít řadu odvětví, kde v březnu došlo k růstu produkce, jako zpracování dřeva, tisk nahraných 
nosičů či výroba nábytku, avšak tato odvětví mají jen malou váhu v rámci průmyslu jako celku. 
Dominantní pozice automobilového průmyslu se tak během 1. čtvrtletí letošního roku ještě upevnila,” 
řekl Novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. 
 
V průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci v březnu přibylo 3,5 procenta pracovníků. Jejich 
průměrná hrubá mzda se zvýšila o 5,1 procenta na 29 891 korun. 

 
Zdroj: Novinky.cz 

 

NEZAMĚSTNANOST V ČESKU ZNOVU KLESLA. V PRAZE JE NA ČTYŘECH 
PROCENTECH 

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 5,7 procenta z březnových 6,1 procenta. Bez práce bylo 414 
960 lidí, tedy nejméně od ledna 2009.  
V hlavním městě dosahuje nezaměstnanost pouze čtyř procent a je nejnižší za čtyři roky, informoval 
Úřad práce ČR. 
 

 
 
Zaměstnavatelé nabízeli přes úřady práce 124 280 volných pracovních míst, což je nejvyšší dubnová 
hodnota od roku 2008. Loni v dubnu činil podíl nezaměstnaných 6,7 procenta a práci nemělo zhruba 491 
600 lidí. 
"Situaci na pracovním trhu ovlivňují sezónní práce, které už jsou v plném proudu, především ve 
stavebnictví a zemědělství, dále pak v lesnictví, zahradnictví, pohostinství, lázeňství či turistickém ruchu. 
Naplno se rozjely i činnosti v rámci veřejně prospěšných prací," řekla ředitelka úřadu práce Kateřina 
Sadílková. 
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Proti březnu ubylo v evidenci úřadu práce 28 149 lidí, nabízených pracovních míst bylo naproti tomu o 
6945 víc. 
 

 
 
„Nejnovější data z trhu práce jen potvrzují, že ČR stále patří mezi země s nejnižší nezaměstnaností v 
rámci celé EU. Minule dokonce porazila Německo a dostala se na špičku žebříčku,” připomíná ekonom 
ČSOB Petr Dufek. 
Z hlediska krajů byla nejnižší nezaměstnanost nadále v Praze a nově i v Plzeňském kraji, když v obou 
regionech byla v dubnu na čtyřech procentech. 
Nezaměstnanost v Praze klesla v dubnu na čtyři procenta, což je nejméně za zhruba čtyři roky. 
Nejvyšší je naopak stále podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji, a to 8,8 procenta. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČESKÉ OSOBNOSTI  
 

PŘED 700 LETY SE NARODIL VELKÝ EVROPAN KAREL IV. 

Karel IV., český a německý král a římský císař, jehož sedmisté výročí narození si připomínáme 14. května, 
byl jedním z největších panovníků české historie.  
Založením univerzity se významně zasadil o podporu vzdělávání. Zůstalo po něm množství staveb nejen v 
Praze, hlavním městě tehdejší Evropy.  
Karel IV. byl vladařem vpravdě evropským. Byl mimořádnou osobností, kterou celkově nelze vnímat 
jinak než pozitivně. Přesto nešlo o úplně bezchybného a vždy vlídného panovníka. Měl i svá tajemství. 
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„Co se týče Otce vlasti, blahé paměti císaře a krále Karla IV., nyní tolik obdivovaného a před několika 
roky pasovaného do role největšího Čecha, což geneticky nebyl a sotva by to o sobě prohlásil, tak je v něm 
spjato všechno to, co ‚vyspělý', zbožný a vrcholný středověk mohl tehdejší elitě a člověku dopřát,“ vyjádřil 
se pro Novinky historik a pedagog Zbyněk M. Duda. 
 
Rytíř se vkusem 
Čím vším proslul? „Kromě státnosti, víry, zbožnosti a rytířské odvahy jistě i nemalou moudrostí a 
politicko-diplomatickou prozíravostí, rovněž mimořádným vkusem pro reprezentaci koruny Svaté říše a 
koruny Svatováclavské, včetně úžasného pochopení pro stavební vzepětí, počínaje katedrálou sv. Víta, sv. 
Václava a sv. Vojtěcha, přes zvelebení Prahy až po odpočinkový Karlštejn,“ pokračoval. 
Jakožto znalec umění Duda oceňuje Karlovu zásluhu o umění obecně, ať už šlo o malířství, sochařství 
nebo umělecké řemeslo jako zlatnictví, stříbrnictví, emailérství a ozdobnictví. 
 

  
 
Karlštejn - FOTO: Aneta Lednová, Novinky Praha - FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky 
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Matku už nikdy neviděl 
Jako dítě byl Karel IV., tehdy ještě pod rodným jménem Václav, odtržen od své matky Elišky 
Přemyslovny a internován vlastním otcem Janem Lucemburským na hradě Křivoklátu. Král se totiž 
obával spiknutí. Karel IV. se s ním usmířil až po mnoha letech. 
V šesti letech byl poslán na vychování na francouzský dvůr, kde na počest svého kmotřence Karla IV. 
Sličného přijal jméno, pod kterým ho známe. Zde se plně vrhl na studium. Jeho vychovatelem byl 
budoucí papež Kliment IV. 
Když po sedmi letech Karel IV. opustil francouzský dvůr, povolal ho Jan Lucemburský do severní Itálie 
hájit zájmy rodu. Mladý kralevic prošel řadou bitev. Po slavném vítězství u San Felice byl v pouhých 16 
letech pasován na rytíře. 
 

  
 
Portrét Karla IV. z tzv. Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, 
FOTO: Peter Kováč, Práv 

České korunovační klenoty jsou uloženy na Pražském hradě, 
FOTO: Jan Handrejch, Právo 

 
Čechy našel zpustošené 
Po návratu roku 1333, kdy se stal markrabětem moravským, ho čekala práce, což dokládá citace z jeho 
vlastního životopisu Vita Caroli:  
„Potom jsme dospěli do Čech, kde jsme nebyli po jedenáct let. Tam jsme shledali, že několik let předtím 
zemřela naše matka jménem Eliška. 
 
Nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestry, ani nikoho známého. Také řeč českou jsme 
úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z 
boží milosti jsme dovedli mluvit, psát a číst nejen česky, ale i francouzsky, italsky, německy a latinsky tak, 
že jsme byli mocni oněch jazyků stejně jednoho jako druhého. 
 
Toto království jsme našli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven 
se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako 
jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. celý sesul 
až k zemi.“ 
 
Ještě než usedl na český trůn, účastnil se postupně tří křížových výprav proti Litvě, bojoval ve Slezsku, 
obléhal Krakow, potlačil vzpouru moravských pánů a po boku svého otce málem zahynul v bitvě u 
Kresčaku v srpnu 1346.  
Jan Lucemburský, již několik let úplně slepý, však takové štěstí neměl a na bojišti padl. 
 
Otec vlasti 
Po své korunovaci římsko-německým králem v listopadu roku 1346 se přes nepřátelské území svrženého 
císaře Ludvíka Bavorského vrátil v přestrojení za panoše. 
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Po svém potvrzení českým králem roku 1347 vydal řadu listin tvořících novou koncepci českého státu v 
Evropě, položil také základy celé řady staveb a institucí nesoucích dodnes jeho jméno. 
Skonal v sobotu 29. listopadu 1378 tři hodiny po západu slunce na zápal plic, když byl po pádu z koně 
upoután na lůžko se zlomenou stehenní kostí.  
Na vlastní přání bylo jeho tělo převlečeno do prostého roucha františkánských mnichů a 16. prosince 
uloženo do hrobky v katedrále sv. Víta. 
Již nad rakví jej kazatel Vojtěch Jaňkův z Režova označil termínem Otec vlasti. Čechy považoval za 
centrum svého rodového panství. Díky jeho uvážlivé politice se z rozvráceného království staly 
prosperující země Koruny české, na čas určující vývoj v celé Evropě. 
 
Karel IV. antisemita? 
V roce 2005 se v anketě České televize stal největším Čechem v dějinách.  
Podle ČT si ho lidé vybrali pro jeho čestnost, odvahu, vůdcovské schopnosti a genialitu. Dle dokumentu 
německé veřejnoprávní televize ZDF byl však Karel IV. jedním z největších Němců. 
V dokumentu je označován jako člověk, který aktivně pronásledoval Židy. Ve svém počínání vůči nim prý 
postupoval s pragmatickým cynismem: v zemích, kterým přímo vládl, je chránil, jinde je ale ponechával 
vlastnímu osudu a dokonce svým jednáním přispíval k tomu, že byli zabíjeni. Uplatil své příznivce v Říši 
tím, že jim Židy vydal napospas, čímž je zbavil dluhů. 
Karel IV., od roku 1355 císař Svaté říše římské, je v dokumentu pozitivně hodnocen především v 
souvislosti s vydáním Zlaté buly v roce 1356, tedy zákona, který kodifikoval rozdělení moci mezi 
německého krále a kurfiřty. Platil následujících 450 let. 
 
Ano, jsi můj syn 
Ač se všemi svými manželkami vycházel velmi dobře, obzvlášť se svou milovanou třetí ženou Annou 
Svídnickou, matkou mimo jiné následníka Václava IV., všechny čtyři sňatky absolvoval z politických 
důvodů. Přežila ho jen poslední žena Alžběta (Eliška) Pomořanská, pověstná svou silou. Také její 
potomek Zikmund se nakonec dočkal českého trůnu. 
První žena Blanka z Valois zemřela 1. srpna 1348. V březnu 1349 uzavřel sňatek s Annou Falckou, ta ale 
zemřela již 2. února 1353. Dne 27. května 1353 se oženil s Annou Svídnickou. S Alžbětou Pomořanskou se 
oženil 21. května 1363. Měl dvanáct legitimních potomků. 
V miniseriálu Univerzity Karlovy poodkryl historik Petr Čornej ne úplně známou skutečnost, a to 
existenci nemanželského syna, ke kterému se císař Karel přihlásil deset měsíců před smrtí. Jmenoval se 
Guillaume a Karel ho nepochybně zplodil roku 1365, když pobýval v Burgundsku v době korunovace 
burgundským králem. 
Když byl roku 1378 v Paříži, přišla k němu žena s dvanáctiletým synem. Karel bez mrknutí oka uznal 
otcovství a dokonce se mu snažil do budoucna sehnat finančně výhodný sňatek. 
 
„Zachoval se tak sice jako vzorný otec, ale zároveň to byla poskvrna na jeho mravním profilu. Co se 
potom stalo s Guillaumem, už bohužel nevíme," uzavřel Čornej. 
 
Jedl vše, co nepocházelo ze země 
Petr Čornej se vyjádřil i ke Karlovu jídelníčku. „Císař se stravoval jinak než měšťané, natož sedláci. 
Jelikož to byl Evropan, měl různé návyky, ale nejvíce byl pravděpodobně pod vlivem německé kuchyně,“ 
uvedl historik. 
„Nevíme, jak se Karel IV. stravoval mimo protokol,“ pokračoval profesor Čornej, „dochoval se však 
záznam o jeho návštěvě Francie z ledna 1378, kde byl i se synem Václavem. Jeho synovec, francouzský 
král Karel V., se chtěl před svými hosty pochopitelně předvést.“ 
Jídelníček se 6. ledna 1378 skládal z několika chodů. První zahrnoval pórkovou polévku, hrachovou kaši, 
hovězí a skopové maso, husy, ragú z ústřic, kapouny, ragú z pernaté zvěře. Druhým byli pečení cejni, 
lososi, mořské ryby a pečivo. Třetí chod se skládal z pečených králíků, koláčů se šodó, mandlového 
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mléka, nadívané skopové plece a parmských koláčů. Jako dezert posloužilo kořeněné cukroví, slazené 
hrušky, jablka a ořechy. 
„Co bylo takzvaně blízko bohu, bylo mezi jídly považováno za hodnotnější,“ vysvětluje historik. Zelenina 
tedy byla nehodnotnou potravinou, natož ta kořenová, jelikož měla blízko k peklu. Létající ptactvo mělo 
pro strávníky vyšší hodnotu než „popelící se“ drůbež a kachny. 
 
Symbol majestátní velikosti 
Z knihy historika Jaroslava Čechury Karel IV. - Na dvojím trůně vyplývá, že jeho obraz byl po staletí vždy 
částečně zkreslený, obvykle vlivem doby a prostředí. 
Letopis Karlova oblíbeného kronikáře Beneše Krabice z Weitmile se totiž dochoval v jediném exempláři. 
Mnohdy se řešily i zbytečné spory, zda měl raději Čechy, nebo Němce. 
Trvalo šest století, než se podařilo Karla objektivně a uceleně představit. Podařilo se to roku 1978 Jiřímu 
Spěváčkovi v rozsáhlé biografii Karel IV. - Život a dílo. 
Rehabilitováni byli i Jan a Zikmund Lucemburští jakožto významní panovníci, pouze u přímého 
následníka Václava IV., údajně líného opilce, či snad jen frustrovaného melancholika, se vše vyjasnit 
nepodařilo. 
Ne úplně každý krok Karla IV. byl čestný či geniální, přesto toho vykonal mnoho pro následující 
generace, a jakožto symbol majestátní velikosti a důstojnosti pravděpodobně přetrvá navždy. 
 
„Když to shrneme, na jednoho panovníka a jeho dvorský okruh je to impozantní dědictví, které je snad již 
jenom srovnatelné s dvorským okruhem rudolfinským,“ doplnil historik Duda. 
„V obou případech byla Praha navíc hlavním městem tehdejší Evropy, na to bychom neměli nikdy 
zapomínat, je to náš hodnotový odkaz pro další generace.“ 
 

  
 

Zdroj: Novinky.cz 
 

V SÍDLE EK V BRUSELU ZAČALA VÝSTAVA O KARLU IV., ZHLÉDNOU JI JEN 
ZAMĚSTNANCI NEBO POZVANÍ 

Putovní výstava k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. začala v budově Evropské komise v 
Bruselu.  
Nese název „Císař na čtyřech trůnech” a zahájila ji česká eurokomisařka Věra Jourová a prorektor pro 
zahraniční styky Univerzity Karlovy Jak Škrha. Život a význam Lucemburka, který z Prahy učinil centrum 
evropské politické moci, přibližuje 14 panelů v angličtině. 
„Brusel je v současné době určitým symbolem Evropy. A když se podíváme na vládu Karla IV., tak to byl 
panovník, který nejen miloval střední Evropu a Čechy, ale byl to panovník, který byl neustále někde po 
Evropě," připomněl prorektor Škrha, jehož univerzitu Karel IV. založil v dubnu 1348. 
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Podle eurokomisařky Jourové hraje Karel IV. v českém národním povědomí stejnou roli, jako královna 
Alžběta I. v povědomí anglickém či nebo Karel V. v belgickém. 
„Karel IV. se zdá být zosobněním spravedlivého a hluboce zbožného panovníka a člověka, což z něj činí 
postavu hodnou našeho připomínání a oslav. Tento skutečně evropský vládce a zákonodárce je právě tím 
vzorem, kterého v současnosti potřebujeme," dodala. 
 
Na výstavu nemůže každý  
Výstava, kterou ovšem v prvním patře bruselského paláce Berlaymont mohou do 9. června vidět jen lidé, 
kteří v komisi pracují, či jsou tam z nějakého důvodu pozvaní, je výstavou putovní. Svou cestu Evropou 
přitom zahájila právě v Bruselu. 
 
Na vzniku expozice se podílela nejen univerzita, ale také Národní galerie v Praze. Panely podle 
doprovodného materiálu představují Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale také jako obyčejného 
člověka s běžnými starostmi dnešních lidí. 

Zdroj: Novinky.cz 

LADISLAV STROUPEŽNICKÝ 

(6. ledna 1850 Cerhonice –  
- 11. srpna 1892 Praha)  
 
byl český dramatik a dramaturg 
Národního divadla. 
Stroupežnický neměl žádné 
literární vzdělání. Absolvoval 
pouze dvě třídy reálky v Písku a 
poté se stal ve svém rodišti 
praktikantem na 
premonstrátském velkostatku, 
kde pracoval jeho otec jako 
hospodářský správce.  

Ve svých sedmnácti letech, v noci 
při číhané, omylem vystřelil po 
hajném, načež se v pominutí 
mysli pokusil o sebevraždu. Rána 
mu utrhla spodní čelist a nos a i 
po ročním pobytu v nemocnici a 
po plastice mu až do konce života 
zůstal zohavený obličej. 
 
Brzy po nehodě se přestěhoval do 
Prahy, kde přispíval do několika 
časopisů. Nejprve se snažil 
prosadit jako humorista. 

 
V té době pracoval jako úředník v pojišťovně, později jako písař na berní správě.  
Roku 1882, když se po požáru začalo znovu budovat pražské Národní divadlo, stal se až do své smrti jeho 
prvním dramaturgem. V této funkci musel překonávat řadu překážek a odrážet útoky nepřátel, ale jeho 
přísnost a vysoké nároky vůčidramatikům získaly divadlu vysoký kredit už v jeho počátcích.  
 
Dílo: 
 Naši furianti  -  
je realistické drama Ladislava Stroupežnického s podtitulem „obraz života v české vesnici o čtyřech 
dějstvích“. Premiéra hry se uskutečnila v roce 1887 v Národním divadle. Publikum hru přivítalo s 
rozpaky, diváci nebyli zvyklí na „syrové“ vyobrazení venkova, očekávali spíše zidealizovanou podobu 
(například hry J. K. Tyla). V dialozích nechybí humor, dialogy se skládají z hovorového jazyka, 
prokládaného jihočeským nářečím. Hra se v různých podobách hraje dodnes. 
 
 Dne 22. května 1890 se oženil s herečkou Annou Turkovou (1855–1909). Žili spolu v Praze, Na Zderaze.  
 
Roku 1892 Stroupežnický zemřel, když podlehl onemocnění tyfem.  
Je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze. Ve stejném hrobě je pohřbena i jeho manželka. 
 

                                                                                                                                                                          Zdroj:Wikipedie                           
                                                                                     Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 



 

Krajanské listy 

Červen 2016 15/25 
 

 
HRADY A ZÁMKY 
 

PRAŽSKÝ HRAD 

  
 
Počátky historie Pražského hradu sahají až do poloviny 9. století, kdy se stal sídlem rodu Přemyslovců. 
Do počátku 14. století vyrostla v areálu Hradu řada paláců vládnoucích knížat a později českých králů a 
rovněž paláce biskupů a sakrální stavby, toto vše chráněno mohutným opevněním. Roku 1344 položil 
král Karel IV. základní kámen katedrály svatého Víta a povolal k její stavbě francouzského architekta 
Matyáše z Arasu, po jeho smrti mladého Petra Parléře (roku 1356). 
 
   Po poškození za husitských válek povstal Pražský hrad k nové slávě za panování Vladislava 
Jagellonského, který dal před rokem 1493 postavit veliký Vladislavský sál (62 x 16 metrů) s nádhernou 
klenbou (architekt Benedikt Ried), první stavbu s renesančními prvky v Čechách. Dalšího rozkvětu 
doznal Hrad za panování císaře Rudolfa II. V letech 1753 až 1775 byl Pražský hrad z rozhodnutí Marie 
Terezie přestavěn a to podle projektu vídeňského dvorního architekta Niccoly Pacassiho. Dílo vedl 
stavitel Anselmo Lurago s Antonínem Kunzem, od roku 1765 pak Antonín Haffenecker. V dnešní době 
jsou historické objekty Pražského hradu ve správě Kanceláře prezidenta republiky. 
 
Dominantou Pražského hradu je již zmíněný chrám svatého Víta, následovník stejnojmenné rotundy, 
založené kolem roku 925 knížetem Václavem, pozdějším světcem a hlavním patronem království. 
Ikonografický program Katedrály, dnes nejnavštěvovanější stavby v Čechách, formuloval pravděpodobně 
sám Karel IV. Idea navázání na odkaz Přemyslovců byla vyjádřena přenesením těl přemyslovských knížat 
a králů do chóru katedrály. Výstavbu tohoto monumentálního chrámu přerušily husitské války a jistě 
nikdo netušil, že po celá příští staletí se bude zásadní dostavba odkládat, takže byl chrám definitivně 
dostavěn a vysvěcen až v době svatováclavského milénia, tj. roku 1929. Během dlouhé doby svého vývoje 
se katedrála stala symbolem duchovní i hmotné identity českého národa, neboť v jejích zdech jsou ukryty 
dávné symboly české státnosti, kultury a historie. 

Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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HUDEBNÍ  OKÉNKO  

PRAŽSKÉ JARO 

 
71. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal tradičně 12. května.  
Toto datum je spojené s úmrtím skladatele Bedřicha Smetany. A právě Smetanův cyklus Má vlast zahájil 
tuto mezinárodní hudební přehlídku pod taktovkou estonského dirigenta Paava Järviho v podání České 
filharmonie a za účasti českého prezidenta Miloše Zemana, který nad festivalem převzal záštitu. „V naší 
společnosti je málo chvil, kdy se pokojně a nekonfliktně sejdou lidé různého přesvědčení, názorů a 
filozofie. A i když spolu nedokáží – nebo možná ani nechtějí – hovořit, rádi si vyslechnou promluvu 
‚jazyka‘, který je osloví a přinese radost a potěchu. Je to jazyk hudby,“ uvedl ve festivalovém programu 
Zeman. 
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Španělská a pobaltská hudba 
Pražské jaro 2016 nabídlo dva geografické akcenty – španělský a pobaltský. Španělský cyklus zahájilo 16. 
května vystoupení souboru Al Ayre Español, jenž představil vokálně-instrumentální skladby 17. a 18. 
století, tedy hudbu španělského baroka, objevené v amerických archivech. Strhující putování staletími k 
samotným kořenům tradičního flamenca, atraktivnímu spojení hudby, zpěvu a tance mimořádného 
temperamentu, přineslo vystoupení legendárních tanečníků Susany Lupiañez Pinto a Antonia Canalese v 
projektu výstižně nazvaném RETOrno, tedy „návrat“. 
Španělský klavírista Javier Perianes, o kterém britský The Telegraph napsal, že je „osobností s 
vytříbeným vkusem, obdařeným vřelým úhozem“, zahrál 19. května klavírní koncert Manuela de Fally 
Noci ve španělských zahradách.  
Z Pobaltí se představilo např. sesterské duo Baiba & Lauma Skride, mezzosopranistka Violeta Urmana, 
Litevský národní symfonický orchestr, Kaunas State Choir a Čiurlionis Quartet, kteří přivezli hudbu této 
umělecky unikátní oblasti. 
 
Oslavy Karla IV. 
Celá kulturní Evropa v roce 2016 slaví 700. výročí narození Karla IV. Je proto samozřejmé, že hudební 
festival Pražské jaro si připomnělo Karla IV. v souvislosti s hudbou jeho doby dvěma koncerty. 
V provedení Tiburtina ensemble zazněla 18. května Machautova Messe de Nostre Dame, která vznikla v 
60. letech 14. století a je úzce spojena s Machautovým působením v Remeši s vazbou na francouzský 
královský dvůr, tedy Lucemburky. Belgický soubor Graindelavoix uvedl o den později „Kyperské 
nešpory“ – vokální skladby z Turínského rukopisu z konce 14. a první poloviny 15. století, které spojují 
tradici gotického chorálu s tradicí byzantského zpěvu a katolické církve Maronitů (oblast dnešního 
Libanonu). Tato hudba symbolicky zazněla ve zdech Emauzského kláštera, kde Karel IV. nechal sloužit 
liturgii ve staroslověnštině. 
 
Zajímavosti letošního ročníku 
- zahájení Pražského jara symfonickou básní Má vlast slyšelo a vidělo publikum nejen v Obecním domě, 
ale i v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce na pražské Kampě nebo ve vybraných českých a 
slovenských kinech. 
- 15. května vystoupil na Pražském jaru jeden z nejstarších orchestrů světa, který letos slaví 446 let od 
svého vzniku – Staatskapelle Berlin. 
- na Hradčanském náměstí v Praze fungovalo pro příznivce festivalu Infocentrum Pražského jara. 
Zájemci a nadšenci mohli získat informace o festivalu, zapojit se do řady akcí, například autogramiády s 
umělci, večerního promítání, sobotních hudebních procházek po stopách důležitých osobností a 
okamžiků, které ve své historii Praha zažila, živého vysílání Českého rozhlasu a České televize, nebo 
soutěže o festivalové vstupenky. 
 
Festival v číslech 
Na Pražském jaru vystoupilo 14 orchestrů, 65 sólistů a dirigentů, 19 komorních souborů, 23 zemí světa. 
Hudební nadšenci se zaposlouchali do 50 koncertů klasické hudby v 17 jedinečných koncertních sálech 
Prahy. 

Zdroj: prague.eu, festival.cz, designportal.cz 

 

POULIČNÍ UMĚLCI NEMOHOU HRÁT V PRAZE NA BUBEN, DUDY NEBO SAXOFON 

Pražští zastupitelé schválili vyhlášku, která od března 2016 omezuje pouliční umělce v hlavním městě. 
Novela vyhlášky zakazuje použití elektrických zesilovačů, dud, saxofonů bez dusítek nebo bubnů. 
Nedovoluje také vystoupení se zvířaty. 
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Takzvaní buskeři mohou vystupovat každou hodinu na jiném břehu Vltavy, v lichou na levém a v sudou 
na pravém. Vyhláška obsahuje i seznam míst, kde je pouliční umění zakázáno úplně, například v Celetné 
ulici, na Hradčanském náměstí, nebo bez hudebních vystoupení. Takzvané tiché umělecké činnosti, jako 
jsou třeba pantomima nebo živé sochy, jsou na těchto místech povoleny.  
Vyhláška take zakazuje hrát u škol, vystupování tam bude možné jen o víkendu, státních svátcích nebo v 
době školních prázdnin. Praha zvažovala i zavedení povolenek k vystupování, zákon jí to ale neumožňuje. 
Doba produkcí je stanovena od 9:00 do 21:00. 
 

 

Buskery podpořil Vladimír Mišík. 
 
„Pamatuji, kdy v ulicích Prahy bylo temně šedo a 
bolševické ticho. Hudba je pozitivní fenomén na 
rozdíl od krámků s matrjoškami a různým 
obdobně laciným turistickým haraburdím, 
kterému bohužel dáváte neúměrný prostor,“ 
vzkázal zastupitelům na své facebookové stránce 
hudebník Vladimír Mišík. Výzvu podpořili také 
například zpěvačky Marta Kubišová nebo Lenka 
Dusilová. 
Regulaci pouličních umělců chystá na letošní letní 
sezonu např. i Český Krumlov. 

 
Zdroj: praha.idnes.cz, ichef-1.bbci.co.uk 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

LÍPA Z TATOBIT BODOVALA V SOUTĚŽI O EVROPSKÝ STROM ROKU 

Stříbrnou příčku v mezinárodní soutěži Evropský strom roku 2016 obsadila Tatobitská tisíciletá lípa z 
České republiky. Lidé jí přes internet poslali víc než 43 tisíc hlasů. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve 
středu večer v Bruselu. 
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Hlasování probíhalo v únoru a celkem se do soutěže zapojilo patnáct evropských zemí. 
 
„Z umístění lípy máme velkou radost. Poděkování patří zejména obyvatelům Tatobit, kteří dokázali 
příběhem lípy oslovit a zaujmout českou veřejnost,“ řekla koordinátorka ankety Strom roku Andrea 
Krůpová z Nadace Partnerství. 
Tatobitskou lípu podle pověsti zasadili Kilián a Hedvika, přičemž Kilián řekl: „Ať nekácí, kdo nezasadil.“ 
Když po letech chtěli strom porazit dřevorubci, z koruny se ozvalo: „Nesázel jsi, nekácej.“ Lípa tedy byla 
zachráněna. 
Strom starý přibližně 650 let nejprve zvítězil v národní anketě, odkud postoupil na evropskou soutěž. S 
druhým místem se tak stal nejúspěšnějším českým stromem v historii. V minulých letech se Česká 
republika umisťovala většinou na pátých nebo šestých místech. 
 
Vítěz je z Maďarska 
První místo v anketě letos patří maďarskému dubu z obce Bátaszék. Ten obdržel téměř 73 tisíc hlasů. 
Strom roste u kaple a společně s ní měl chránit obyvatele obce, kteří se na tomto místě schovali během 
povodní v roce 1956. Na třetím místě se umístila hrušeň z Bošáci na Slovensku. 
 
Evropská anketa vznikla před pěti lety na základě úspěšné české celorepublikové soutěže. Pořádá ji 
Environmental Partnership, jejímž členem je právě Nadace Partnerství. 
Na konci března zároveň odstartoval další ročník a lidé tak mohou nominovat své oblíbence. Vítězové 
získávají peníze na ošetření stromu, výsadbu nových nebo propagaci.  
 

Zdroj: Novinky.cz 
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PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK - BON PARI VZNIKLY JAKO KOPIE, VYRÁBĚJÍ SE UŽ 
TÉMĚŘ 40 LET 

Bon Pari patří k nejznámějším českým bonbonům, jejichž tradice sahá hluboko do šedivých dob totality. 
Barevné bonbony se začaly vyrábět před téměř čtyřmi desítkami let, v roce 1977. Po revoluci skončily v 
náruči nadnárodního obra Nestlé. Kromě Česka se prodávají také v Polsku či Litvě. 
Pamatuje si je snad každý dospělý v tuzemsku. Tvrdé bonbony se začaly vyrábět v šesti příchutích a 
barvách v roce 1977 ve státním podniku Čokoládovny, přesněji v modřanském závodě ORION Praha. 
Jejich receptura je stále stejná. Dodnes nejoblíbenější je zelený bonbon, jemuž chuť dodává exotická 
maracuja. 
„V roce 1979 směřovalo nejvíce exportu ze závodu Sfinx do Sovětského svazu, Singapuru, Anglie, Kanady 
a dalších 35 zemí,“ vypráví Andrea Brožová z Nestlé. 
 

    
 
O téměř čtyřicet let později je seznam exportních destinací mnohem skromnější. Bonbony, které vznikly 
za socialismu jako kopie podobných bonbonů ze Západu, dnes míří výhradně na Východ - do Polska a do 
Pobaltí. 
Přes skromnější produkci se ročně v tuzemském závodě Sfinx v Holešově vyrobí asi 9,2 milionu sáčků 
těchto bonbonů. V tuzemsku se každou minutu vycucá jeden bonpar. 
Moderní porevoluční život bonparů poznamenala nejen privatizace (Nestlé byla zpočátku strategickým 
partnerem, později závod získala), ale také hledání chuťových alternativ. 
Kromě klasických chutí jahoda, pomeranč, citron, broskev, černý rybíz a maracuja, prodávaných v balení 
Original, se objevily mnohé další - například superkyselé, lesní směs, vitamín C a namísto chemie se 
začaly bonbony barvit čistě přírodními výtažky ze zeleniny a ovoce. 
S konkurencí se vypořádaly výborně 
„S nástupem konkurence po pádu železné opony se Bon Pari vypořádaly výborně. Stále jsou jedničkou ve 
své kategorii a konkurenci prakticky nemají,“ říká Brožová. 
Bon Pari se vyrábějí technologií litých kandytů - tekutá směs se naplní do forem podobně jako vánoční 
cukroví. Výroba jednoho bonbonu trvá 40 minut. 
V továrně v Holešově pracuje 450 lidí, neotáčejí se ale jen kolem bonparů. Závod, který je jedním z 
hlavních výrobních center nečokoládových bonbonů v rámci Nestlé na celém světě, vyrábí také Hašlerky, 
Atlasky, Slávie, Anticol, Klokanky, Beskydky, Větrovky, Lentilky a jiné bonbony. 
 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 
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RETRO KOUTEK: 

  

 

Telefon… 
 
Telefon klasika.  
Měli jsme ho v domácnostech, ale k vidění byl 
především na úřadech, v kancelářích. 
 
Vzhledově, tvarem či barvou nic moc, ale hlavně, 
že sloužil. Jako retro připomínka dobrý, i když 
dnes asi mladí budou na tento obrázek koukat, z 
čeho že jsme to telefonovali…  
 
Také si ho pamatujete? 

 

 

Bétéčka… 
 
Co jsme se pro ně rodičům nachodili do 
trafiky?!!! Jedny z nejpopulárnějších cigaret 
minulosti. 
 
Bétéčkům ještě sekundovala cigára značky Clea, 
Start a Sparta… ale BT byla vyhlášená. 
 
I když naše první dětská cigareta byly Lípy… 
 
Co vy a BT? 

 

 

Filmy do diaprojektoru 
To už není ani pravda. Tyto filmy, v našem 
případě to jsou pohádky, do diaprojektoru si 
pamatujeme ze školní družiny, někteří z 
domova. 
To byla ve družině vždycky bitva, kdo bude 
promítat a rozhodovat, která pohádka zrovna 
půjde. 
Na obsluhu jednoduché, spousta pohádek, 
ideální zábava. 
Nenašli byste je ještě doma? 

  
  

Zdroj: starypaky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ZDRAVÍ 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - SLATINICE 

 

 

První zprávy o Slatinicích pochází z 13.století z 
doby vlády Přemyslovců; lázně byly založeny v 
17.století a první zmínky o slatinické léčivé vodě 
jsou již z roku 1580 od proslulého moravského 
lékaře Tomáše Jordána z Klausenburka. Mezi 
dominantní objekty obce patří barokní kostel s 
farou, budova lázní, škola a sokolovna, mlýn a 
"Lichtenšteinský dvůr", dnes využívaný obecním 
úřadem. Nově zrekonstruované budovy lázní ve 
stylu krajinářské architektury mají příjemnou až 
rodinnou atmosféru. Po celý rok zde probíhají 
společenské, kulturní i sportovní akce. Slatinice 
tak nabízejí aktivní využití volného času nejen 
lázeňským hostům, ale i široké veřejnosti. 

 
Přírodní léčivé zdroje 
Minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku a řadou dalších zdraví 
prospěšných prvků. Kvalita dnešních lázeňských zdrojů je zabezpečena čerpáním přítoků sirné minerální 
vody z napjaté akumulace podzemní vody o teplotě 35-38°. 
 
Léčebné indikace 
Dospělí: nemoci oběhového ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci kožní, nemoci 
onkologické. 
 
Volný čas 
Atraktivní programy plně vykrývají sportovní, společensko-umělecké a vzdělávací aktivity pro hosty i 
veřejnost. V letošním roce se mohou všichni opět těšit na tradiční slavnosti lázní Slatinice, na které se 
sjíždějí návštěvníci z dalekého okolí, dále na otevření lázeňské sezóny, žehnání pramenů, hodové 
slavnosti a tradiční závody automobilových veteránů. Stojí zato využít také něco z nabídky kulturního 
týdenního programu, který je pravidelně připravován. Na své si přijdou návštěvníci všech věkových 
kategorii, kteří mají na výběr z bohaté nabídky: od vycházek po okolí s průvodcem a zájezdy, přes taneční 
večery, ukázky ručních prací, besedy, vystoupení tanečních skupin, módní přehlídky, grilování, až po 
posezení s kosmetičkou. Na přání je možno zajistit stolní tenis, venkovní šachy, pétanque, 
aquagymnastiku, zapůjčení kol nebo holí na Nordic Walking. Nově do lázní můžete přijet i s vaším 
čtyřnohým členem rodiny. Pro domácí mazlíčky jsou připraveny vybrané pokoje v lázeňském domě 
Hanačka a Penzionu Majorka. 
 
Výlety do okolí 
Zámek Náměšť na Hané - byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu raně klasicistního baroka. 
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem - v samotném muzeu lze shlédnout na padesát kočárů a saní, 
expozici luceren a mnoho zajímavostí kolem těchto dopravních prostředků minulosti. 
Přírodní park Velký Kosíř - zalesněný plochý kopec Velkého Kosíře s novou rozhlednou. Prochází jím 
naučné stezky Velký Kosíř a Mánesova stezka. 
Černá věž v Drahanovicích - je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na Střední Moravě. 
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ZOO Olomouc - v pavilonech a venkovních klecích dnes ZOO pečuje o téměř 300 živočišných druhů. 
Svatý Kopeček u Olomouce - nejvýznamnější dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení 
Panny Marie. 
Javoříčské jeskyně - rozsáhlý jeskynní systém je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a 
bohatostí krápníkové výzdoby. 
Hrad Bouzov - státní hrad Bouzov je jeden z nejkrásnějších hradů na Moravě. 
 

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

 
 
ČEŠTINA 

ZÁJMENA NEJEN PŘIVLASTŇOVACÍ 

Přivlastňovací zájmena „mé“; „tvé“; „své“ jsou přípustná v širokém tvaru „moje“; „tvoje“; „svoje“ jen pro 
1. a 4. pád (nominativ a akuzativ).  
Proto tě může potkat má (tvá) i moje (tvoje) žena, ty můžeš potkat svou (mou) i svoji (moji) ženu,  
ALE  
Do hospody choď jen bez mé ženy, peníze dávej raději mé ženě a vyřiď si to pak se svou ženou! 
Zájmeno „svůj“ přivlastňuje jakémukoli původci slovesného děje, tedy kterékoli osobě: 
 
miluji svou ženu                       chybně: miluji mou ženu 
miluješ svou ženu             miluješ tvou ženu 
ve svém článku máte chyby                         ve Vašem článku máte chyby 
uložte si u nás své úspory            uložte si u nás Vaše úspory 
využíváme svých zkušeností                        využíváme našich zkušeností 
 
Mimochodem: tvoje dítě je bez ohledu na pohlaví středního rodu, takže se nestarej o něj, ale o ně! 
 
Cvičení: 
 
Doplňte můj / moje nebo svůj / svoje  
 
Mám rád … klid. 
To je ….. kamarádka. 
… auto je nové. 
Mám rada ….. nové auto. 
Ve …. domě chci mít klid. 
 

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

 
   

 
ZÁBAVA 

RECEPTY  

Protichřipkový salát 
Ingredience: 
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500 g kysaného zelí, 2 mrkve, 1 větší jablko, 1 cibule, 1 lžíce strouhaného křenu, 
1 zakysaná smetana 
Postup: 
Kysané zelí a cibuli nakrájíme a mrkev s jablkem nastrouháme, přidáme strouhaný křen a zalijeme 
smetanou. Dobře promícháme 
 
Teplá citronáda 
Šťávu z 2 citronů smícháme ve vysoké sklenici s 2 lžícemi třtinového cukru a zalijeme teplou vodou. 
Přidat můžeme i šťávu z jednoho pomeranče. Pijeme každé ráno před snídaní během celého zimního 
období. 
 
Citrónové rozinky 
Balíček rozinek spaříme horkou vodou a dáme do malé misky. Na ně vymačkáme šťávu z 2 citronů a 
necháme několik hodin nasáknout a nabobtnat. Vitamin C se naváže na hroznový cukr a má pak větší 
účinek v našem organismu. Každodenní "zobání" těchto rozinek je skvělou prevencí proti infekci. 
 
Kořeněná limonáda proti bolesti v krku 
600 ml vody, 2 hřebíčky, 2 kuličky nového koření, kousek celé skořice, šťáva z celého citronu, med 
Dáme vařit vodu a koření do hrnce, přikryjeme a 10 minut pomalu vaříme (ne klokotem).Po uvaření 
scedíme, přidáme lžíci medu a šťávu z celého citronu. Pijeme co nejvíce horké. 
 

Zdroj: příspěvek krajanů     

HUMOR 

Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit. 
 Upažit, připažit, upažit.. 
 Po půl hodině se ho babička ptá: "Tak co, kolik jsi už shodil?" 
 "Dvě vázy." 
***************** 
Stěžoval si děda u lékaře: 
 "Pane doktore, já mám často v noci sen, jak spousta polonahých dívek 
 pobíhá kolem mé postele..." 
 "A vy byste chtěl, abych vám pomohl se toho snu zbavit?" 
 "Ne, jenom ať tolik nedupou!" 
*****************    
Řidičku, která je už léta v důchodu, ale přesto si potrpí na svůj mladistvý vzhled, zastaví dopravní 
policista: 
 "Víte, že jste překročila šedesátku?!" 
 Ona si sundá brýle, přepudruje se, podívá se do zpětného zrcátka a pak se 
 otočí na policistu: 
 "Už je to lepší?" 
 

Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                                                                     
Rubriku připravila: Mirka Schullerová  

NAPSALI JSTE NÁM 
 
Vážený pane, Vážená paní, 
rádi bychom Vás informovali o možnosti studia v České republice. Ve dnech 22. července až 21. srpna 
2016 se uskuteční Letní škola slovanských studií v Olomouci. Letní škola nabízí zájemcům všech úrovní 
znalosti českého jazyka a všech věkových kategorií výuku českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Pro 
studenty Letní školy je také připraven doprovodný kulturní program zahrnující divadelní workshop, 



 

Krajanské listy 

Červen 2016 25/25 
 

nácvik lidových tanců, promítání tvorby české kinematografie a víkendové exkurze do historicky 
zajímavých a turisticky atraktivních míst Moravy a Čech. 
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: http://lsss.upol.cz/ 
 
V případě otázek se na nás neváhejte obrátit na emailové adrese: lsss@upol.cz 
 
 
Dear Sir or Madame. 
I would like to inform you about a possibility of coming and studying in the Czech Republic. From July 
22 to August 21 2016 the Summer School of Slavonic Languages in Olomouc will be held. Summer School 
is designed for foreigners interested in the Czech language and other Slavonic languages of all ages and 
any levels of knowledge of the Czech. The lessons are complemented with cultural events, theatre 
workshop, exhibition of the Moravian folklore music and dance, film club, weekend trips to famous and 
popular places around Moravia and Bohemia. 
More detailed information is published on our web pages:  
http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages 
 
If you have any questions, please don´t hesitate to contact us via e-mail: lsss@upol.cz 
 

Lenka Horutová,tajemnice LŠSS, lsss@upol.cz 

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 
 
Mám rád svůj klid. 
 
To je moje kamarádka. 
 
Moje auto je nové. 
 
Mám ráda svoje nové auto. 
 
Ve svém domě chci mít klid. 

http://lsss.upol.cz/
mailto:lsss@upol.cz
http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages
mailto:lsss@upol.cz

