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Vážení a milí krajané. 
 
v listopadovém čísle Krajanských listů se dočtete o oslavě státního svátku v Pretorii, dále nepřehlédněte 
pozvánku na jazzový koncert Najponk Trio, který se koná dne 26.11.2016. Ve výběru zpráv naleznete 
aktuality z české ekonomiky a v rubrice české osobnosti představujeme Heinricha Mattoniho. Dále 
představujeme hudební okénko o Jaroslavu Ježkovi. Nechybí tradiční rubriky - zajímavosti, retro koutek, 
zdraví, čeština a zábava. Závěrem upozorňujeme na článek z r. 1969, který nám zaslal pan Jiří Policar, o 
výletu na Mauricius. 
 
Přejeme Vám klidný listopad! 
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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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) 

 

Oslava státního svátku v Pretorii v r. 2016 

Na rezidenci velvyslance se dne 24. 10. 2016 konala recepce ke státnímu svátku – Dni vzniku 

samostatného československého státu 28. října. Jihoafrickou vládu zastupoval ministr vnitra Malusi 

Gigaba.  

Úspěšnou akci navštívilo cca 230 - 250 osob: 

velvyslanci a členové diplomatického sboru, zástupci 

jihoafrické státní správy a regionální agentur, 

podnikatelé (např. Paramount Group, Areva South 

Africa, Formalito, IntoSA, Europlaw Group, Hutní 

montáže), krajané, partneři ZÚ v oblasti rozvojové 

spolupráce (např. Zvláštní škola Tshegofatsong 

v Mamelodi, Rotary Club) i další spřízněné instituce 

(např. biskup Moravské církve). Pozvání VZÚ přijala 

i velvyslankyně JAR v ČR Franki Verwey, která tou 

dobou pobývala v Pretorii. 

VZÚ ve svém projevu vysvětlil význam roku 1918 v českých dějinách. Na půdorysu 25. výročí založení 

diplomatických styků stručně shrnul současné politické i ekonomické vztahy mezi ČR a JAR, zmínil 

uplynulou návštěvu delegace výborů pro zdravotnictví obou komor parlamentu ČR v JAR, misi vedenou 

nám. ministra obrany ČR na veletrhu AAD, jakož i blížící se politické konzultace v Praze. Stručně 

bilancoval kulturní výměnu a poukázal na rozšířený vízový outsourcing pro místní cestovatele. Připomněl 

letošní 25. výročí Visegradu. Program recepce obohatila výstava k 700. výročí narození Karla IV., 

instalované v prostorách rezidence. 
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Vedle standardního pohoštění zajištěného cateringovou firmou připravil ZÚ Pretoria v tradiční spolupráci 

se zástupkyněmi krajanské komunity také občerstvení v českém stylu (guláš, řízečky, jablečný závin 

apod.). Díky sponzorskému daru SABMiller se na 

akci podávalo české pivo (Pilsner Urquel).   

 

 
 

Pozvání na jazzový koncert - „NAJPONK TRIO“ v Johannesburgu 

 
 
 
 Velvyslanectví ČR v Pretorii Vás srdečně zve na jazzový koncert.  
Tři jazzoví mistři z Prahy „Najponk Trio“ (klavír, bicí, kontrabas) 
vystoupí dne 26. listopadu 2016 v Birchwood Hotel, 
Boksburg, Johannesburg.  
Tito umělci z České republiky vystoupí již podruhé v Jihoafrické 
republice a navážou na jejich úspěšné vystoupení v Carnival City 
v prosinci 2015. 
Během jazzového večera se představí i další jihoafričtí umělci: 
Sydney Ace Mnisi a Mzansi Jazz Band. 
V ceně lístku (400,-R) je obsažena večeře o třech chodech. 
Bližší informace o koncertu a lístky zakoupíte na Ticketpro nebo u 
vchodu do hotelu. 
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Konzulární dny v Kapském městě – prosinec 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 1.-2. prosince 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 4. listopadu 2016 a 9. prosince 2016 vždy 
od 10 – 12 hod. Přijďte se s námi pobavit u kávy a vypůjčit si zajímavou knihu. 

Rubriku připravila: Anna Syková 

 
 
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.  

 
 
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 

mailto:RadkaHej@gmail.com
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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 
 

První svátek s povinně zavřenými obchody se blíží. Zaměstnanci prodělají, tvrdí prodejci 

Zákaz prodeje na některé svátky připraví větší obchody za rok na tržbách až o čtyři miliardy a kvůli 
novému zákonu také zřejmě přijde o práci několik tisíc lidí. Na tiskové konferenci to v pondělí uvedli 
zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a provozovatelů nákupních center. Odboráři se však 
propouštění nebojí, obchody podle nich naopak trpí nedostatkem zaměstnanců. 
 

 
 
Svaz obchodu odhaduje, že v souvislosti s platností nového zákona a po následných úpravách v pracovní 
době přijde o práci odhadem řádově několik tisíc lidí. 
Nebudou to pouze prodavači či prodavačky, ale také pracovníci bezpečnostních agentur, úklidu a údržby, 
což jsou obvykle lidé ze slabších sociálních vrstev, upozornila šéfka SOCR Marta Nováková. 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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Odbory nesouhlasí. „Jak by vypadaly obchody v Německu nebo Rakousku, kde jsou zavřené neděle a 
všechny svátky. To by znamenalo, že je všechno zdevastované a všichni propuštění,” řekl Novinkám 
místopředseda Odborového svazu pracovníků obchodu Jiří Šafář. 
 
Velké obchody musí zavřít o těchto sedmi svátcích 
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 
Velikonoční pondělí 
8. květen – Den vítězství 
28. září – Den české státnosti 
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 
25. prosinec – 1. svátek vánoční 
26. prosinec – 2. svátek vánoční 
 
Hypermarkety v Česku mají podle něj minimální stav zaměstnanců, protože šetří na personálních 
nákladech. „Takže debaty, že by někdo propouštěl, jsou absolutní nesmysl,“ dodal Šafář. 
 
Prvním státním svátkem, na který se zákon vztahuje, je 28. říjen. Zavřeno mají mít všechny velké 
prodejny s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Nákupní centra zavírat nemusí, v některých případech 
ale zavřou kompletně dobrovolně.  
 
„Očekáváme, že v souvislosti s tímto zákonem odsunou zákazníci polovinu nákupů na jiné dny a čistá 
ztráta tržeb ze dnů zákazu prodeje bude napříč ČR činit asi čtyři miliardy korun,” řekl Oldřich Špůrek, 
člen českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center (ICSC) a šéf společnosti Atrium Czech Real 
Estate Management. To provozuje například obchodní centrum Flora. 
 
Podle Pavla Čmelíka, zástupce obchodu s hračkami Hamleys, přijdou o značnou část tržeb od turistů, 
kteří jindy nenakoupí. Čmelík tvrdí, že zaměstnanci přijdou o peníze na příplatcích za svátky. 
„Konkrétně v našem případě ten rozdíl, zda člověk bude v práci, nebo doma, je zhruba tři tisíce korun za 
každý den. Minimálně 80 procent našich zaměstnanců chce chodit o svátcích do práce, protože mají 
stoprocentní příplatek. Na roční bázi těch pět až sedm svátků může dělat až 20 tisíc hrubého, řekl. 
„Pokud chtějí být lidé o svátcích s rodinou, není to žádný problém, protože čeká fronta těch, kteří si s 
nimi směnu rádi vymění,” dodal. 
„Zákoník práce říká, že pokud je svátek, tak je vždy upřednostněné náhradní volno a pak případně jakási 
částka,“ nesouhlasil za odbory Šafář. Podle zákona to v praxi podle něj funguje u drtivé většiny obchodů. 
 
Obchodníci se obávají i klidových nedělí  
„Zákon postihne ve svém důsledku ale i zákazníky. Zavřeny totiž nebudou jen prodejny potravin, ale i 
hobbymarkety, prodejny nábytku nebo oděvů a obuvi. A právě sem velmi často chodí právě o víkendech a 
svátcích rodiny, kdy jsou všichni pohromadě a mají čas například na výběr vybavení domácnosti,“ řekla 
prezidentka SOCR Nováková. 
„Ze strany státu hrozí další regulace, zákaz prodeje se může následně vztahovat na zbylé státní svátky a 
pak i na neděle,” dodala. 
Varování před možným zavíráním obchodů o nedělích je však podle Šafáře jen strašení národa. 
„Nemluvíme o žádných nedělích, je to sedm svátků v roce. Budou otevřené obchody v metrech, nebude to 
žádný kolaps, že by někdo umíral hlady,“ dodal. 
 
Kontrolovat bude ČOI 
Za porušení hrozí obchodníkům pokuta až do výše miliónu korun, v případě opakovaného neplnění 
povinností až pět miliónů. 
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Obchody bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Ze společného jednání svazu s ČOI podle Novákové 
vyplynulo, že inspekce nemá přesný manuál, jak postupovat – zda třeba do plochy 200 metrů čtverečních 
počítat skladové zázemí nebo testovací kabinky. 
„Řekli nám, že kontroly budou dělat na podání,” řekla Nováková. Podle ní to směřuje k tomu, že 
konkurenti budou jeden na druhého podávat udání. 
„Zákon už nyní vyvolává nejistotu u investorů do retailových nemovitostí, jeho další zpřísnění by výrazně 
negativně ovlivnilo pozici ČR s ohledem na příliv dalších investic. Při zvažování každé další investice se 
totiž musí v příslušném modelu zohlednit spousta kritérií a případný pokles obratu obchodníků je jedním 
z nejdůležitějších faktorů,” dodal Špůrek z asociace nákupních center. 
 
V Senátu hledají podporu pro ústavní stížnost  
Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu také kritizují, že zákon diskriminuje některé 
obchodníky i jejich zaměstnance, když se zaměřuje jen na ty větší, a přitom není jasné, na základě čeho 
byla stanovena právě hranice 200 metrů čtverečních. 
Obě instituce proto už iniciovaly sepsání ústavní stížnosti a konzultovaly ji také s bývalým ředitelem 
Ústavu státu a práva profesorem Janem Bártou. 
„V této chvíli obě instituce shánějí podporu v Senátu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír 
Dlouhý s tím, že podat návrh na zrušení zákona u Ústavního soudu je oprávněna skupina nejméně 17 
senátorů. 
„Návrh již podpořil senátor Jaroslav Kubera, který sdílí pozici podnikatelů a je přesvědčen o obdobném 
postoji celé řady dalších členů horní komory,“ dodal  Dlouhý. 
 

Zdroj: Tomáš Volf, Novinky 

Zadlužený český stát expanduje, jako by byl prosperující firma. Nabírá další a další 
zaměstnance 

Stát stále nabírá další a další zaměstnance. Jejich počet se od roku 2012 zvýšil zhruba o 23 tisíc lidí. 
Náklady na státní zaměstnance pak za toto období stouply o 16,6 miliardy na 149 miliard. Vyplynulo to z 
údajů zveřejněných ministerstvem financí. O dalších 12 miliard stoupnou náklady v příštím roce. 
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Stát přitom stále dluží 1,66 biliónu korun. Na každého Čecha připadá dluh zhruba 160 tisíc.  
Státních zaměstnanců je letos už 437 tisíc. Stát však s nabíráním nekončí. V následujícím roce by mělo 
přijít dalších 7600 úředníků a náklady na státní zaměstnance tak stoupnou na 162 miliard korun. 
Průměrný plat státního zaměstnance má příští rok stoupnout o dva tisíce na 29 tisíc korun. Dalších 350 
miliónů bude stát nábor pracovníků. 
Z této masy lidí bude jen 86 tisíc lidí v bezpečnostních složkách (policisté, vojáci, vězeňská služba). 
Kromě toho budou 239 tisíc z 437 tisíc zaměstnanců tvořit zaměstnanci příspěvkových organizací, z nichž 
většinu tvoří učitelé. 
Necelých 600 lidí podle dřívějšího vyjádření chce přijmout Finanční a Celní správa. Důvodem je rozšíření 
kompetencí celníků a nová opatření, která mají zajistit, aby stát od občanů získal další peníze na daních. 
 
 
 
 
Vývoj počtu státních zaměstnanců a nákladů na ně 
Rok Počet státních zaměstnanců Náklady na zaměstnance (mil.Kč) Průměrný plat 
2012 413 892 132 497 24 908 
2013 413 595 134 278 25 107 
2014 416 645 138 489 25 880 
2015 422 445 147 090 26 892 
2016 437 291 149 055 26 979 
2017* 444 928 161 966 28 855 
 

Zdroj: Ministerstvo financí,Novinky, ČTK 

 
 

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.  
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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. 
 

Autor: Jan Brož 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ČESKÉ OSOBNOSTI  

Heinrich Mattoni 

 

 

Heinrich Kaspar von 
Mattoni 
 
11. srpna 1830 Karlovy 
Vary – 14. května 1910 
Karlovy Vary  
Byl císařský rada, člen 
c.k. rakouské rady pro 
železnici, majitel panství 
Gießhübl-Sauerbrun 
(Stružná), podnikatel a 
průmyslník z Karlových 
Varů v Čechách, jehož 
jméno dodnes nese 
karlovarská minerální 
voda Mattoni.  

 
Pocházel ze staré italské obchodnické rodiny z Tremedia z Milánska. Předek rodu, Oktavián Mattoni, 
přesídlil do Habsburské říše a v Karlových Varech založil českou větev rodu sňatkem (17. září 1697) s 
dcerou měšťana a radního Jana Breitfeldera, Veronikou (*1676). 
 
Heinrichův otec, Karl Mattoni, byl obecním radou v Karlových Varech. Heinrich Mattoni vyrůstal v 
privilegovaných poměrech a dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Po ukončení studií několik let pracoval 
jako účetní respektive jako cestující obchodník několika větších vývozních podniků ve Vídni a Hamburku. 
Po dvanácti letech učení a cestování se vrátil do svého rodiště. 
Zde si pronajal roku 1856 od městského spolku expedici městské minerální vody a přes široce rozvětvený 
systém brzy dosáhl obrovského odbytu. Již v roce 1867 získal do pronájmu také expedici léčivé vody z 
Ottova pramene v sousední obci Kyselka, kterému se nyní mohl plně věnovat. Dne 19. dubna 1858 se v 
Karlových Varech oženil s dcerou purkmistra Jana Petra Knolla, Vilemínou (1838–1919). Z jejich 
manželství se narodilo 7 dětí (2 synové a 5 dcer). 
 
V roce 1868 začal stáčet vodu do skleněných lahví, která až do té doby byla běžně stáčena do hliněných 
nádob. Skleněné lahve nechal opatřit papírovými etiketami s rodinným symbolem červené orlice.  
 
Nabytím minerálního rašeliniště u Františkových Lázní vytvořil také úspěšný průmysl pro využití 
vedlejších produktů pramenů, jako např. rašelinový a železný louh, nebo rašelinovou sůl. Díky svým 
úspěchům a vynikající kvalitě svých produktů a služeb, byl v roce 1870 jmenován „c. k. dvorním 
dodavatelem minerální vody“ a v roce 1898 dokonce. a k. komorním dodavatelem císaře. Ve Vídni měl 
obchody na ulicích Tuchlauben 12 a Maximilianstraße 5 v 1. vídeňském obvodu. Z peněz utržených za 
prodej minerálních vod byla financována výstavba městských lázní Kyselka. 
 
Statkář a majitel realit Heinrich Mattoni byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 27. 
října 1889 povýšen do rakouského šlechtického stavu s právem dědičně užívat čestný titul „šlechtic“. 
Majestát byl vydán ve Vídni dne 3. ledna 1890.  
 

                                                                                                                                  Zdroj:Wikipedie 
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_von_Mattoni.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomn%C3%ADk_Jind%C5%99ich_Mattoni.jpg
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HRADY A ZÁMKY 
 
Budyně nad Ohří 

 

 

 
Předchůdcem středověkého hradu byl opevněný královský dvůr (nebo tvrz) ze 13 století.  
Kamenný objekt byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem u pravého břehu řeky Ohře. 
Roku 1336 získali Budyni od krále Házmburkové, kteří ji nejméně dvakrát přestavěli. Ve druhé polovině 
15. století to bylo v pozdně gotickém slohu a kolem roku 1585 proběhly renesanční úpravy. K barokním 
již nedošlo. Budyni roku 1759 značně poničil požár a v následujícím století byla polovina hradu zbourána. 
Druhá se dočkala po roce 1900 generální opravy a zhruba v té podobě se hrad nachází i v současnosti. 
 
   Hradní expozici dominuje nově obnovená alchymistická dílna z doby Jana Zajíce z Hazmburka  
(+ 1616), který svými nákladnými pokusy přišel o svůj majetek a dopadl tudíž podobně jako jeho 
známější kolegové. (Císař Rudolf II. byl na konci života prohlášen za neschopného vládnout v říši, Vilém 
z Rožmberka přenechal svému mladšímu bratrovi obrovské dluhy.)  
Usilovat nepřirozenou cestou o bohatství, zdraví a dlouhý život se nevyplatilo ani před staletími a nevedlo 
by to ke štěstí ani v současnosti. Právě proto, že víme mnohem více než naši předchůdci, je ta 
alchymistická cesta, plná slibných možností - tak jak jsou k vidění v Budyni - i pro současníka velmi 
zajímavá. 

Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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HUDEBNÍ OKÉNKO  
Hradec Králové se už po dvaadvacáté během pěti říjnových dní rozezněl jazzem – v klasických hudebních 
sálech i na méně posluchačsky obvyklých místech. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se letos konal 
od 18. do 22. října a opět vedle sebe představil špičkové tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzové 
projekty i začínající hudebníky. 
 
Během pěti dní nabídnul celkem šestnáct koncertů, jam sessions, masterclass a závěrečný djset. S 
jazzovou hudbu si posluchači mohli poslechnout např. ve Studiu Beseda, Bio Central, Studiu Divadla 
Drak, Café Náplavka či v sále Filharmonie Hradec Králové. Koncerty proběhly také v sakrálních a v 
industriálních stavbách. 
 

  
 
Mezi nejočekávanější vystupující letošního programu patřily koncerty umělců, kteří vystoupili v České 
republice premiérově právě na JGTT. Mezi ně patří hvězda současné britské jazzové scény, kvartet Sons 
Of Kemet, nizozemský bigband New Rotterdam Jazz Orchestra s virtuózním kytaristou Antonem 
Goudsmitem, mezinárodní kvartet Made To Break amerického saxofonisty Kena Vandermarka a 
mezinárodní trio hvězdy světové freejazzové scény, saxofonisty Petera Brötzmanna. „Je to živoucí 
legenda světového freejazzu a guru evropské hudební improvizace,“prohlásil pořadatel. 
 
Další lahůdkou, která byla k vidění pouze v Hradci Králové, byl švýcarský sextet Hildegard Lernt Fliegen 
v čele s vynikajícím vokalistou Andreasem Schaererem. „Schaerer je fenomenální a v tom, co dělá, nemá 
v Evropě konkurenci,” potvrdil dramturg Zdeněk Závodný. 
 
Festival rovněž nabídnul i několik mezinárodních projektů, na nichž se podílí tuzemští hudebníci. Sem se 
řadí koncert norsko-českého kvartetu NOCZ se světově respektovanou zpěvačkou a houslistkou Ivou 
Bittovou a vystoupení hvězdy skandinávského jazzového vokálu Live Foyn Friis s česko-norským 
kvartetem. Zahraniční část programu tvořili i americko-polské trio Mike Parker’s Trio Theory a slovenští 
Talent Transport. 
„Iva Bittová a NOCZ kombinují současný experimentální jazz s freejazzovými postupy. Talent Transport 
je nadžánrové trio s intenzivní jazzovou fúzí plnou různorodých nálad, neočekávaných odboček a 
hlubokých emocí. Mike Parker’s Trio Theory má skvělou rytmiku a staví na ryzí energii rocku, citlivosti 
klasiky, pestrosti avantgardy a harmonii moderního jazzu,“ ohodnotili hlavní hosty festivalu pořadatelé. 
Z české scény se představil nový kvintet renomovaného kontrabasisty Jaromíra Honzáka, trio Between 
The Lines saxofonisty Pavla Hrubého, unikátní projekt Michala Wróblewského, na němž se podílí jeho 
kvartet E Converso a smyčcový Kvintesence Quartet. Sakrální prostor Sboru kněze Ambrože rozezněl 
sólový koncert pro marimbu, perkuse a hlas v Čechách usazené francouzské perkusistky Cécile Boiffin. 
 

Zdroj: www.novinky.cz, www.jazzgoestotown.cz 
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Jaroslav Ježek - objevitel moderní české jazzové a taneční hudby 

(25. září 1906 Žižkov – 1. ledna 1942 New York) 
 

 

Letos by český hudební skladatel oslavil 
110 let. Jaroslav Ježek byl dramaturgem 
a dirigentem, hudebním 
improvizátorem, klavíristou.  
 
Byl autorem taneční, divadelní a filmové 
hudby ale i vážné hudby, především ale 
proslul jako dvorní skladatel Voskovce a 
Wericha. První vlaštovkou dlouholeté 
spolupráce Ježka se symboly 
Osvobozeného divadla Voskovcem a 
Werichem se stala písnička Tři strážníci 
z roku 1928. 

 
„ Jedna z prvních našich písniček s Ježkem byla Tři strážníci, roku 1928. Ježek sobě a nám dvěma tento 
titul oficiálně udělil. "My tři strážníci si přece rozumíme, veď", říkával s nadšeným úsměvem, kdykoliv 
jsme v blázinci zákulisí nebo nad jeho pianem rozřešili vespolek nějaký zmatený a beznadějný problém, 
který ohrožoval premiéru. Tři strážníci, to byla autorská solidarita, svízele řemesla, to byly premiérové 
ovace, fašistické demonstrace i společný odjezd za oceán. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, 
symbol všeho, oč jsme se společně pokoušeli, „zmiňoval význam legendární písně Jan Werich. 
Text písně Werichova slova dokládá: „Strážníci tři, byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se 
nepohodli, neměli pohodlí. Před strážnicí stáli plačící, na ulici sami tři strážníci.“ Třemi strážníky byli 
Ježek, Voskovec a Werich a opuštěnou strážnicí Československo. 
 
Trojice totiž roku 1939 emigrovala do Spojených států amerických. Na vině bylo uzavření jejich 
svatostánku, Osvobozeného divadla, fašisty. Voskovec s Ježkem v USA zůstali, Jan Werich se po druhé 
světové válce domů vrátil. Ježek pak ve věku pouhých 36 let za oceánem zemřel. 
Jaroslav Ježek byl autorem hudby k naprosté většině jejich písní, z těch nejznámějších zhudebnil 
Tmavomodrý svět, Hej rup, Nebe na zemi, Píseň strašlivá o Golemovi, Šaty dělaj člověka, Klobouk ve 
křoví, Život je jen náhoda nebo Babička Mary. 
Divadlo Ježek miloval, hudebně činný byl ale také ve filmu. Byl autorem hudby ke snímkům Hej rup, Svět 
patří nám, Pudr a benzín, Peníze anebo život či U nás v Kocourkově. 
Ježek si velmi oblíbil také jazz, který objevil při návštěvě Francie a toulkách pařížskými kluby a kabarety, 
koníčkem mu byla ale také hudba vážná. V roce 1927 napsal Koncert pro klavír a orchestr i Suitu pro 
čtvrttónový klavír. Další významnou orchestrální skladbou byl Koncert pro housle a dechový orchestr, 
dodnes nedílná součást repertoáru České filharmonie. 
 
Hudebně činný byl Jaroslav Ježek i přes těžký handicap, s kterým od mládí bojoval. Od šesti let trpěl 
šedým zákalem a jako dítě navštěvoval hradčanskou školu pro výchovu nevidomých. Prodělal i spálu a 
skoro ohluchl. Veškerou možnou péčí a bratrskou láskou Ježka v té době zahrnovala o dva roky mladší 
sestra Jarmila, pracující jako švadlena. Sestru Ježek také přiměl, aby mu ze své první výplaty přispěla na 
vytoužené piano. Sestra souhlasila a de facto rozhodla o dalším směřování svého bratra.  
Celých 36 let života měl zasvětit hudbě. 
 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxw7XP2vHPAhUJmBoKHYuqCJUQjRwIBw&url=https://www.novinky.cz/veda-skoly/historie/245543-jaroslav-jezek-temer-hluchoslepy-mistr-jazzu.html&psig=AFQjCNHZVJGHiyEAJ7FnUkw3GqSnB7BJ2g&ust=1477338951747647
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Zajímavosti 
•Pro Jaroslava Ježka navrhl okolo roku 1926 jeho přítel a spolupracovník z Legie malých a později z 
Osvobozeného divadla architekt František Zelenka v bytě Ježkových v pražské Kaprově ulici č. 10/45 na 
Starém Městě pokoj v modré barvě zařízený speciálně pro Ježka, ztrácejícího zrak. Pokoj se zachoval s 
původním vybavením a od roku 1983 je v něm umístěna expozice spravována Hudebně historickým 
oddělením Národního muzea – Českého muzea hudby, pod názvem Památník Jaroslava Ježka – Modrý 
pokoj. 
•Během studií se spřátelil s Vítězslavem Nezvalem a zhudebnil i několik jeho básní.  
•Miloval improvizaci a rád své okolí bavil. Pro diváky v divadle například dokázal během chvíle na zadané 
čtyři noty vytvořit skladbu v jakémkoli stylu. Nezapomenutelné byly třeba jeho variace na píseň „Šla 
Nanynka do zelí“, které zaimprovizoval v duchu svého oblíbence Mozarta. Snad právě proto si Ježka 
oblíbil jeden bohatý mecenáš, který mu zařídil pobyt v Paříži. 
•Ježek byl velkým obdivovatelem Gershwina, ale jeho velkou láskou byl také Mozart; jednou prý dokonce 
ve spojitosti s ním prorocky poznamenal: „Mám strach, že zemřu tak mladý jako on.“  
•Ani milovaná Frances, se kterou se Ježek oženil v nemocnici tři dny před svou smrtí, nedokázala utišit 
jeho zdravotní neduhy. Na konci roku 1941 byl hospitalizován a na Nový rok 1942 zemřel na chronické 
ledvinové onemocnění ve věku pouhých 36 let. Po válce Frances odvezla jeho urnu domů. Vrátil se tak do 
svého milovaného modrého pokoje: „Netoliko, že je tma, ale nevidím / Vím že je tu, všude tma, já ji 
nevidím / Vidím jen to, že nevidím nic / Když připustím, že vidím, chtěl bych vidět víc... Tmavomodrý 
svět.“  Od 5. ledna 1947 je urna uložena v rodinném hrobě na Olšanských hřbitovech. 
•Dne 18. června 1946 byl Jaroslav Ježek zvolen členem České akademie věd a umění in memoriam. 
•V Praze je po něm od roku 1990 pojmenována Konzervatoř a Vyšší odborná škola se zaměřením na 
jazzovou a populární hudbu. 
•Manželka Jaroslava Ježka Frances se jmenovala Františka Bečáková a narodila se 15. července 1900 v 
Tupesích. Frances po návratu z emigrace bydlela u Werichů (dle slov Jana Wericha s urnou Jaroslava 
Ježka pod postelí) a svoji rodnou ves Tupesy navštívila naposledy 16. října roku 1985. Necelý rok poté, 15. 
srpna 1986, zemřela.  
 
Kdyby „Ježura“ nepoznal v Americe Frances, její obětavost a lásku i skvělé kuchařské umění, zemřel by 
mnohem dřív, říkával o ní Jan Werich. Přezdívku "Fanča" zdědila po Frances vnučka Jana Wericha 
Zdena Kvapilová 
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Zdroj: www.novinky.cz 
           www.rozhlas.cz 
           www.pierrot.cz 

Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 
 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 

Češi mají rádi nejvíce Čechy, nejméně Romy a Araby 

Čechům a Češkám jsou nejméně sympatičtí Romové, Arabové, Albánci a Rumuni. Zatímco vztah k 
Romům se za poslední rok mírně zlepšil, k Arabům se zhoršil. Nejvíc v oblibě mají obyvatelé Česka své 
krajany, Slováky, Poláky a Němce. Proti loňsku je horší ale postoj i k lidem ze Slovenska a Polska. Zlepšil 
se naopak k Ukrajincům, Vietnamcům a Rusům. V březnovém průzkumu o 17 národnostech včetně 
Čechů to zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 
 
Celkem 1079 lidí nad 15 let známkovalo příslušníky 17 národností jako ve škole - jedničkou až pětkou. 
Romové získali průměrnou známku 4,26. Před rokem měli 4,3, v roce 2014 ale 4,21. 
Arabové před dvěma lety dostali 3,79, letos 4,2. 
 
Romy za nesympatické považuje 82 procent dotázaných. Téměř polovině respondentů jsou dokonce 
velmi nesympatičtí. Sympatičtí jsou jen třem procentům. Zbytku jsou jedno. Tři čtvrtiny respondentů cítí 
antipatie k Arabům, sympatie naopak čtyři procenta. 
 

http://www.xantypa.cz/data/pictures_items/jezkova.jpg
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Češi jsou sympatičtí 85 procentům respondentů. Jen procento dotázaných uvedlo, že jsou jim spíše 
nesympatičtí. Za velmi nesympatické Čechy nepovažoval nikdo. Celkem 81 procent lidí má sympatie ke 
Slovákům, podle dvou procent jsou spíš nesympatičtí. Poláky za nesympatické považuje 15 procent a 
Němce téměř čtvrtina osob. 
 
Češi jsou k sobě kritičtější  
Vietnamci jsou sympatičtí zhruba třetině dotázaných a nesympatičtí čtvrtině, zbytku jsou jedno. 
Sympatie má 22 procent Rusů, naopak antipatie k nim cítí 34 procent respondentů. Ukrajince nemá v 
oblibě 36 procent lidí, sympatičtí jsou pětině. 
 
Číňané si získali sympatie 17 procent dotázaných, antipatie k nim má 34 procent. 
 
Postoj k Ukrajincům, Vietnamcům a Rusům se za poslední rok zlepšil. Ukrajinci si polepšili z průměrné 
známky 3,44 na 3,26, Vietnamci z 3,11 na 2,96 a Rusové z 3,31 na 3,18. Zhoršil se naopak vztah k Řekům, 
Polákům, Slovákům a Albáncům. 
 
Slováci si z loňského hodnocení 1,76 pohoršili na 1,88 a Poláci z 2,47 na 2,61. O trošku kritičtější jsou Češi 
ale i k sobě - letos se ohodnotili známkou 1,66, loni 1,59. 
Židé jsou sympatičtí 27 procentům dotázaných, pětině jsou nesympatičtí. Víc než dvě pětiny k nim mají 
neutrální vztah. 
 
Podle analýzy CVVM se postoj k Židům zlepšuje s rostoucím vzděláním. Lepší postoj k cizincům mají 
také lidé, kteří hodnotí svou životní úroveň jako dobrou. Moravané mají větší sympatie ke Slovákům, 
Polákům, Rusům či Bulharům než lidé z Čech, naopak hůř než oni vnímají Srby či Židy. Posunem od 
levice k pravici klesají sympatie k Rusům a rostou k Němcům a Židům. 

Zdroj: .novinky.cz  

 

Exotická investice nevyšla. Lesy ČR se snaží prodat plantáž v Nikaragui 

Plantáž na teakové dřevo v Nikaragui, do které před deseti lety investoval státní podnik Lesy ČR (LČR), 
stále prodělává. Podnik se ji nyní snaží prodat.  
Šéf LČR Daniel Szórád označil projekt jeho předchůdců za „dobrodružný”. 
 

 

S prodejem ztrátové teakové plantáže 
LČR v Nikaragui podniku pomůže tamní 
ministr zahraničních věcí Samuel Santos 
López, který o situaci jednal v pondělí s 
vedením firmy v Hradci Králové. 
Podniku slíbil součinnost při hledání 
případného investora a řešení problému 
splachů odpadů z komunální skládky 
nedaleko plantáže, řekla ve čtvrtek 
mluvčí LČR Eva Jouklová. 
 
Ředitel Lesů ČR Daniel Szórád (druhý zprava) se 
setkal s nikaragujským ministrem zahraničí 
Samuelem Santosem Lópezem (uprostřed). 
FOTO: Lesy ČR 

 
Projekt teakové plantáže Lesy ČR spoluvlastní z poloviny prostřednictvím podílu v hradecké společnosti 
H.F.C. Projekt vznikl přibližně před deseti lety a dosud nepřinesl žádný zisk. 
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„LČR je držitelem 50% podílu ve společnosti H.F.C, tedy 83 akcií o jmenovité hodnotě 51,28 miliónu 
korun,” upřesnila na dotaz Novinek mluvčí. 
 
Platili ostrahu i letenky  
Náklady projektu doposud dosáhly asi 20 miliónů korun, zčásti z prostředků H.F.C. Lesy ČR ale 
přispívaly například na placení ostrahy. Případ se dostal i do hledáčku Nejvyššího kontrolního úřadu, 
který upozornil i na to, že do Nikaragui létali vysocí manažeři LČR na služební cesty, na které časově 
navazovala jejich dovolená. 
 
Žádný další majetek v zahraničí LČR nevlastní, uvedla Jouklová. 
Záměrem současného vedení Lesů ČR, které nastoupilo před dvěma lety, je celý pozemek plantáže i s 
budovami prodat. „Nejistota zhodnocení investice, ale i vzdálenost a nedostatečná znalost prostředí i 
pěstování teaků nás vedou k záměru prodeje,” uvedl generální ředitel LČR Daniel Szórád. 
Nikaragujský ministr se podle Jouklové vyjádřil, že prodej asi dvousethektarového pozemku je možný. 
 

 
 
Zájem nemá ani univerzita  
Původním záměrem projektu bylo dodávat teakové dřevo nábytkářským firmám ve Střední Americe. Nic 
z toho se zatím nenaplnilo, původní odhady výnosů se ukázaly jako nereálné. Problémy údajně vyplývaly 
z ne zcela vhodného způsobu pěstování a lokality plantáže. Szórád již dříve projekt vzniklý za jeho 
předchůdců označil za nedostatečně připravený až dobrodružný. 
Původně se také uvažovalo o tom, že by projekt v Nikaragui mohla pro své studijní a výzkumné účely 
převzít brněnská Mendelova univerzita. V minulosti se na projektu studijně podílela. Škola ale převzetí 
odmítla. 
Lesy ČR podíl v H.F.C. drží od roku 2000, druhým společníkem je hradecká stavební firma Fato invest. 
Hlavním aktivem firmy H.F.C. je hotel U Královny Elišky v historickém centru Hradce Králové. 
 

Zdroj: Novinky, ČTK 
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Fenka z České Lípy zahynula v Kongu, pomáhala odhalovat pašeráky 

Tragická autonehoda v africkém Kongu ukončila život dobrovolníka organizace Save-Elephants Matúše 
Jankoviče a českolipské feny Camy, která v Česku prošla výcvikem na vyhledávání kontrabandu z 
afrických zvířat. Nehoda se stala při návratu ze záchranné mise. 
 
Jankovič pomáhal zakladateli organizace Save-Elephants Arthuru F. Sniegonovi v boji proti nelegálnímu 
zabíjení afrických slonů. S organizací dlouhodobě spolupracuje i liberecká zoologická zahrada. 
Fena belgického ovčáka Cama byla prvním vycvičeným českým psem, který byl nasazený v boji proti 
obchodu se slonovinou. Díky speciálnímu výcviku kynoložky Hany Böhme z České Lípy se Camě dařilo 
vyčenichat nejen pašovanou slonovinu, ale i maso a kůže divokých zvířat jako jsou primáti, antilopy či 
luskouni, v Africe souhrnně označované jako „bushmeat“. 
 
Pytláci je loví pro zisk a prodávají je převážně do Evropy a Číny. Fenka ale nacházela také zbraně a 
střelivo, kterými pytláci divoká zvířata zabíjí. 
 

    
 
 „V Evropě si práci bezpečnostních složek bez speciálních vyhledávacích psů nedovedeme představit. 
Hrají zásadní roli při odhalování drogové či jiné pašerácké kriminality. Ve většině zemí Afriky nejsou ale 
psi dosud využívaní, a to i přesto, že právě pašování zbraní a chráněných živočichů nebo jejich částí  
představuje na mnoha místech kontinentu hlavní trestnou činnost,“ řekl ředitel liberecké zoo David 
Nejedlo. 
Cama do šest tisíc kilometrů vzdáleného města Brazzaville odcestovala v únoru loňského roku. 
 

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/ 

 

Češi v Africe založili družstvo a pěstují banány 

Česká Skalice /ROZHOVOR/  
Na začátku, v roce 2009, byl školní sraz po třiceti letech. Potkali se na něm dva spolužáci a kamarádi Jiří 
Georgo Rosa (51 let) z České Skalice a Václav Vincenzo Dušek (52 let) ze Dvora Králové nad Labem.  
Slovo dalo slovo a necelý rok na to se dobrodružné povahy vypravily na cestu do Afriky. 
 

   
 
Loni na podzim 2013  tam už byli počtvrté. Pomáhají tamním školám a vytvořili farmy, kde pěstují 
rozmanité plodiny. Tanzanie se stala jejich druhým domovem. O jejich putování Deníku vyprávěl Jiří 
Rosa. 

http://liberec.idnes.cz/
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Kdy a proč jste s kamarádem poprvé zamířili do Afriky? 
Poprvé jsme tam jeli v lednu v roce 2010. Byl to spíše takový čundr. Vašek se vrátil z cest po Kanadě, USA 
a Mexiku, já jsem byl se svou ženou Hankou v Keni a moc se mi tam líbilo. Tak jsme se Vaškem dohodli, 
že poletíme do Afriky. 
 
Kam konkrétně? 
Vyrazili jsme do Keni, Tanzanie a na Zanzibar. Chtěli jsme hlavně vidět zvířata. Letěli jsme do Nairobi v 
Keni, pak jsme jeli autobusem společnosti River Side do tanzanského města Arusha, což je středisko pro 
severní okruh safari. Potom jsme jeli do národních parků, jako například Manyara, navštívili jsme 
Křováky a na severu Masaje. Během těch let jsme ale zavítali na více míst včetně Zanzibaru. 
Poznávací cesty se však později trochu proměnily. 
Ke zlomu došlo při třetí návštěvě. Dostali jsme nabídku koupit pozemek ve vesnici Mto Wa Mbu. Vašek, 
který se pro všechno hned nadchne, vybral peníze a koupil více než akrový pozemek. Já jsem byl trochu 
opatrnější, protože jsem chtěl jezdit do Afriky spíše za poznáním než za nějakými povinnostmi. 
 
LAS DVFGHJLKIŮO§PÚ 
Loni jste se tam vypravili znovu. Jak dlouho jste tam byli a co jste tam dělali? 
V Čechách jsme se dohodli, že bychom v Tanzanii podnikali. Chtěli jsme otevřít hospodu, přebírali jsme 
různé nabídky, ale žádná se nám nelíbila. Vašek mně nabídl, zda bych s ním nechtěl farmařit. Koupil 
jsem tedy další pozemek a vytvořili jsme družstvo. Na dvou farmách máme asi 350 banánovníků. 
Zkoušeli jsme pěstovat i českou zeleninu. Vysadili jsme rajčata, papriky, okurky, kedlubny a hlavně 
ředkvičky. Když jsme odjížděli z Tanzanie, už jsme sklízeli ředkvičky, okurky a rajčata. 
 
Kdo se o hospodářství stará, když tam nejste? 
Pronajali jsme si dům, máme tam svého správce a hospodáře. Ten se stará o obě farmy a my ho platíme. 
 
Ještě předtím jste pomáhali místním obyvatelům. Jak? 
Už v roce 2010, když jsme tam byli poprvé, jsme se dozvěděli, že je tam rozestavěná škola pro masajské 
děti v Mto Wa Mbu. Ředitel školy Meshak Zakharia nás do ní přivedl. Věděli jsme, že škola potřebuje 
peníze. Dostali jsme nápad uspořádat v České Skalici benefiční koncert Nasajem s Masajem. Rok na to 
jsme tam vezli prvních dva tisíce dolarů. Za ně se škola dodělala a na začátku minulého roku se otevírala. 
V létě už se rozdávalo první vysvědčení. 
 
Před loňskou podzimní cestou jste opět pořádali charitativní koncert. Kolik jste získali peněz a jak s nimi 
bylo naloženo? 
Dozvěděli jsme se, že poblíž je další, tentokrát internátní škola pro sirotky v Majengu. Je v ní 115 dětí, 
které nemají rodiče, protože většina z nich umřela na AIDS. Seznámili jsme se s mladým zakladatelem 
školy Charlesem Lugou. Pro tuto školu jsme už dělali dva koncerty. Loni jsme vybrali 850 dolarů ze 
vstupného. Za ně jsme pro školu nakoupili mouku, zeleninu, ovoce. 
 
Kromě peněz vozíte na černý kontinent materiální pomoc. 
Letěli jsme dobrou společností, která nám umožnila vést šestačtyřicet kilogramů pomoci. Jsou to 
většinou tužky a pastelky. Něco jsme vyložili ve škole v Majengu, ale většinu jsem převezl do další 
masajské školy ve vesnici Ngarasero u jezera Natron. 
 
Jak vás domorodci přijímají? 
Většinou velmi přátelsky. Hodně se divili, že dva běloši pracují na farmě. Vztahy máme s domorodci 
dobré a ve vesnici Mto Wa Mbu jsme populární. 
 
Máte v Tanzanii přátele? 



 

Krajanské listy 

Listopad  2016 20/35 
 

Máme tam už hodně dobrých kamarádů. Mezi nejlepší patří ředitel školy Meshak Zakharia, to je výborný 
a inteligentní člověk. 
 
Tamní obyvatelé jsou většinou chudí. Jak to snášejí, jaké tam mají mladí lidé perspektivy? 
Ta chudoba je pro nás nepředstavitelná. Jediná šance pro mladé lidi je dostat se do školy a mít vzdělání. 
Je to ale složité, proto potřebují pořád podporu. Jinak je ta perspektiva mizivá. 
 
Čím vás Tanzanie okouzlila? 
Hlavně jsou tam bezvadní lidé. Fantastická je příroda a pestrá směsice zvířat. 
 
Co vás tam nejvíce překvapilo? 
Všechno bylo v pohodě, ale nemáme příliš dobrou vzpomínku na jednoho našeho tehdejšího kamaráda. 
Znali jsme ho nejdéle, ale podrazil nás. Jsme už mnohem více obezřetní. 
 
Je těžké se dorozumět, učíte se jazyk domorodců? 
Hlavní jazyk je kiswahili. Snažím se ho učit celou dobu, co tam jezdím. Je to ale škola ulice. Vašek zase 
umí velmi dobře anglicky. 
 
Loni na podzim vyšla vaše kniha Tanzanie v zemi Masajů, v níž představujete váš první pobyt. Dá se říci, 
že jde o deníkové záznamy? 
Ano, jsou to takové deníkové záznamy z poznámek, které jsem si dělal. Knížka jde docela dobře na odbyt. 
 
Budete v psaní pokračovat, dělal jste si vloni poznámky, nebo už přímo každý den psal? 
Psal jsem si deník a dělal jsem si zápisky. Spíše bych chtěl napsat knížku povídek. První, která se jmenuje 
Kelwin a slon, je už na světě. 
 
Afrika, to není jenom exotický kontinent, ale přináší také různá úskalí včetně nemocí. Prý jste bojoval s 
malárií… 
Skutečně mě dostihla malárie krátce před naším odjezdem domů. Byl jsem malátný, bolela mě hlava. Šel 
jsem na odběr krve a byla tam. Dostal jsem od doktora paletu antimalarik. Tři dny jsem byl úplně 
vyřízený a měl horečky, ale pak léky zabraly. 
 
Zažil jste při pobytu nějaké zajímavé dobrodružství? 
Měli jsme „štěstí" na hady, kteří se trochu přemnožili. O půlnoci jsem psal něco na facebook a pod stolem 
byla agresivní a prudce jedovatá mamba černá, což je největší jedovatý had na území Afriky. Když tě 
uštkne, za dvě minuty zemřeš. Proto se nedá nic jiného dělat než hada zabít. 
 
Je Tanzanie vaším druhým domovem? 
Naše ženy to asi rády neuslyší, ale je tomu tak. 
 
Jak snášíte návraty domů? 
Čím dál hůře. Když jsme tam byli měsíc, tak to docela šlo. Teď jsme tam byli čtvrt roku a už se nám 
nechtělo vracet. Kdybychom neměli rodiny, tak bychom tam asi zůstali. 
 
Budete ve svých výpravách pokračovat? Co máte v plánu? 
Určitě se tam vracet budeme, máme tam přece farmu. Uspořádáme opět charitativní koncert, chystáme 
se podpořit další školu. 
 

Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/ 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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Příběhy českých značek: Botas chrlil do světa dva miliony párů ročně 

Botasky se za 66 let svého života staly pro řadu lidí synonymem sportovní boty. V době největší slávy v 
60. letech minulého století chrlil tucet fabrik do zemí sovětského bloku miliony párů obuvi s nápisem 
Botas. Nálepka značky pro masy je dnes pryč, boty se staly módní alternativou nebo součástí výbavy 
sportovců. 
Proslavili je například olympionici Emil Zátopek nebo Jiří Raška. Dnes si botasky zavazuje například 
nohejbalová reprezentace nebo juniorská mistryně republiky v běhu na lyžích Andrea Klementová. 
Výroba se zaměřuje zejména na sportovní obuv a ceny nejsou zrovna lidové. V dobách vzniku značky to 
tak nebylo. 
 
Firma Botana, předchůdce slavné značky Botas, vznikla v roce 1949 ve Skutči u Chrudimi. Obec má 
dlouhou tradici výroby obuvi, která sahá až do 16. století. Přibližně s nástupem socialismu se začal psát 
příběh, díky kterému má dodnes v Česku řada lidí botasky zažité jako synonymum pro tenisky. 

   

    
 
„Boty měly jedinou přezdívku - botasky. A dokonce když dnes přijdete do obchodu Adidas nebo Nike, 
slyšíte ‚dejte mi tamty botasky nahoře‘,“ říká spolumajitel firmy Botas František Nestával. 
Zatímco dříve byly boty se třemi hvězdami masovým produktem socialistického plánování a zaplavovaly 
zejména trhy Sovětského svazu, Polska Československa a dalších spřátelených zemí, dnes se krčí v 
záplavě levných bot z Asie. 
V tehdejší Botaně existovalo dvanáct závodů. Kromě Skutče například v Litomyšli nebo Žďáru nad 
Sázavou. Vyráběly se v nich skoro dva miliony párů obuvi ročně, většina mířila na vývoz. Jen do Ruska to 
bylo kolem 40 tisíc párů. 
 
Centrální plánování nefungovalo 
Domácí trh se zásoboval prostřednictvím socialistických velkoobchodních řetězců a v rámci centrálního 
plánování se vyváželo do ciziny přes podniky zahraničního obchodu. Na velkoobchodních jednáních, kde 
měl slovo i Botas nebo další známý výrobce Prestige, se domlouval objem výroby. 
„Většinou to moc nefungovalo, čísla byla nepřesná. Často se řada bot vyrobených dopředu neodebrala, 
nebo naopak se jich na nějakém trhu nedostávalo. Povinnost bylo dodat nejdříve do Ruska,“ vzpomíná 
Nestával, který v oboru pracuje třicet let. 
 
Botana původně nevyráběla sportovní obuv, na tu se začal podnik orientovat až kolem roku 1962. Ve 
svých počátcích se výroba zaměřovala na pánskou vycházkovou obuv, sortiment doplňovaly lyžařské a 
bruslařské boty. Název Botas přišel až v roce 1963, kdy nahradil tehdejší značku Botana. Nový název 
vznikl spojením slov Bota Skuteč, resp. Bota Sportovní. V roce 1966 se na scéně objevil kultovní model 
Classic s typickým svislým zoubkovaným páskem a logem se třemi hvězdami, na který obuvnická firma 
navázala v moderní éře. 
 
Od spolupráce s Pumou k vlastním obchodům 
S pádem železné opony v počátcích ekonomické transformace potřebovala Botana nahradit výpadek 
dodávek na východní trhy. Začala spolupráce s firmou Puma, v dalších letech přibyly nové zakázky pro 
firmy Adidas, Bauer, CCM Jofa i Salomon. 



 

Krajanské listy 

Listopad  2016 22/35 
 

Botana zařadila nižší rychlost, stále však vyráběla v Česku stovky tisíc bot různých značek. Například pro 
Pumu to byly stovky modelů na tenis, basketbal, kopanou a lehkou atletiku. Přestože boty s českou 
stoupou si obul například fenomenální Diego Maradona, značce Botas to slávu nepřineslo. Na celkové 
výrobě se značka Botas podílela minimálně. 
 
Na přelomu tisíciletí se firma Botana přejmenovala na Botas. Společnost vstupovala do nové éry. Výrobní 
program zchudl, výroba bot v Česku totiž pro zahraniční firmy přestávala být levná a produkci proto 
přesouvaly do Asie. 
Zatímco dříve několik výrobních závodů po celém Česku vyrábělo stovky tisíc bot pro nadnárodní firmy 
jako Adidas či Nike, v prvních letech nového tisíciletí Botas o tyto klienty přišel. Ze stovek tisíc propadla 
výroba na desítky tisíc párů bot ročně a výroba „kecek“ se soustředila do Skutče v Pardubickém kraji. 
Ostatní závody se rozprodaly. 
 
Těžištěm výroby firmy je dnes sportovní obuv, roste však zájem i o módní boty, zejména model Botas 66. 
Firma nechce jít cestou masového prodeje přes velkoobchody, ale spíš sází na své značkové franšízové 
obchody, které jsou zatím tři v Praze, jeden v Lipsku a snad se otevřou další. 
 
Firma byla v posledních třech letech ve ztrátě, prodělala celkem přes 17 milionů korun, ale věří, že se to 
zlomí. „Letošek byl lepší, vyrobili jsme o dvacet tisíc párů bot víc, celkem asi 55 tisíc párů, tak se to snad 
přehoupne,“ věří Nestával. 
 

Autor: Filip Horáček 

 

Retro koutek 

 

Vystřelovací parašutista! 
 
Tak dnes máme opravdovou lahůdku, a když jsme 
ji objevili, byli jsme doslova nadšeni. Okamžitě 
naskočilo naše dětství. 
Je to vystřelovací parašutista. Ten se leteckou 
gumou vystřelil k obloze, a když padal dolů, tak se 
mu cestou rozevřel padák a figurka se krásně 
snášela. 
To bylo radosti! Záleželo na tom, jak dobře jsme 
mu padák smotali, aby se mu správně a včas 
rozevřel. 
My si ještě vybavujeme, že na podobném principu 
byl potápěč, ten se zase ponořoval se zátěží třeba 
do kýble s vodou, měl dlouhou gumovou hadičku… 
ale tady jsme trošku v koncích, už si na víc 
nevzpomeneme, asi  by nám to naskočilo, 
kdybychom viděli fotku této hračky, ale bohužel… 
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Slabikář! 
 
Máme maso. Máma mele. Ema solí. 
Takové a podobné věty jsme čítávali v našem 
prvním slabikáři. Ještě si to vybavujete? 
Ma – má – me – mé – mi – mí… prostě slabiky a 
pak dvouslovná spojení. První učebnice, v které 
jsme začali poznávat náš rodný jazyk. 
Po slabikách došlo na texty. 
Tak třeba: „Mílo, mel! Mele Míla? Mele Ola!“ nebo: 
„Ema mele maso. Máme mísu masa. Ó my se 
máme!“ 
 

 

 

 
Zmijovka a její historie! 
 
I přes nejrůznější barevné inovace zůstává 
zmijovka už po několik generací stále stejná, 
hřejivá a na první pohled nezaměnitelná. Udělá z 
vás trochu prostoduchého vesničana se zvláštním 
šarmem. Hadovka změní váš pohled na módní styl, 
ale s rizikem, že vás okolí bude mít za blázna. 
Na druhé straně máte jistotu, že v téhle čepici 
zaujmete každého, kdo vás potká. 
Svoje kořeny má ještě v dobách Rakouska-Uherska 
a nikdy zcela nevyšla z módy.  

Nosili ji naši dědové i jejich dědové. Řezníci na zabijačkách se bez ní prostě neobešli. Zmijovky se objevily 
v několika slavných českých filmech, například ve Skřiváncích na niti, Homolka a tobolka, Vesničko má 
středisková nebo Sněženky a machři. Tam ji nosil Michal Suchánek coby zakřiknutý Kája Mácha. 
„Je to klasický, po generace vyzkoušený a osvědčený vzor. Kupující dopředu zná kvalitu zpracování i 
materiál,“ chválí přednosti čepice Renata Čížková z internetového obchodu s klobouky a čepicemi Word 
Outbreak. Hadovky se stále vyrábějí v Česku. A nenajdete je jen na jatkách. Zmijovku nosil například i 
Vladimír Špidla, když byl ve funkci eurokomisaře. A na stránkách deníků se pak řešilo, proč tak dobře 
placený politik nosí tak šílenou čepici. 

Zdroj: starypaky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 
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ZDRAVÍ 

České lázeňství - Velké Losiny 

 

 

Termální lázně Velké Losiny 
patří mezi nejznámější a 
nejstarší moravské lázně s 
dlouholetou tradicí. Dnešní 
lázně tak navazují na ty nejlepší 
tradice s využitím 
nejmodernějších léčebných 
postupů a metod s vysoce 
odbornou lázeňskou péčí 
zaměřenou na léčení  

neurologických, pohybových a 
kožních onemocnění. 
Návštěvníci a lázeňští hosté 
vyhledávají v Termálních 
lázních Velké Losiny především 
jedinečné léčebné účinky 
místních termálních sirných 
minerálních vod 36, 8 °C 
teplých. 

 
Tento přírodní léčebný zdroj tvoří podstatu hydroterapie a přispívá k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů, 
k posilování svalstva formou plavání a pomáhá termoregulaci. Lázně jsou atraktivní rovněž pro svoji 
polohu v podhůří Hrubého Jeseníku, příznivé klimatické podmínky a příjemné prostředí, které tvoří 
malebný rozsáhlý lázeňský park.  
V areálu lázeňského parku byl v létě 2015 otevřen unikátní termální park čítající 9 bazénu s léčivou 
termální vodou a řadou dalších atrakcí. Lázně Velké Losiny v sobě spojují to nejlepší, co nabízí velká 
lázeňská města, s klidným prostředím uprostřed přírody. 
 
Přírodní léčivé zdroje 
Přírodní, termální, prostá minerální voda sirná – 36,8 °C teplá. 
Léčebné indikace 
Dospělí: nemoci oběhového ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci kožní, nemoci 
onkologické. 
Děti a dorost: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci kožní, nemoci onkologické. 
 

    
 
Volný čas 
Návštěvníci lázní mohou využívat nový unikátní termální park, který byl v rámci lázeňského areálu 
otevřen v létě 2015. Jeho součástí je devatero termálních bazénů naplněných léčivou termální vodou a 
další zařízení pro relaxaci, regeneraci, ale i zábavu. 
Přímo v obci Velké Losiny je nejstarší dochovaná ruční papírna a renesanční zámek s krásným zámeckým 
parkem. Jeseníky jsou ideálním místem se spoustou turistických, cyklistických a lyžařských tras. 
Čarodějnické cyklotrasy Vás provedou historií čarodějnických procesů v 17. stol. V nedalekém Wellness 
hotelu Diana jsou v provozu tenisové kurty, squash, sauna, fitness centrum, petanque. 
 
Výlety do okolí 
jedinečná historická funkční ruční papírna 
jeden z nejnavštěvovanějších renesančních zámků s arkádovými galeriemi 
čarodějnické cyklotrasy (čarodějnické procesy v 17. stol.) 
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přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – sedmý div ČR 
ZOO Rapotín (nevelká vesnická obora, minisafari, dětský koutek, muzeum historických automobilů) 
Žárová, Maršíkov, Klepáčov – dřevěné roubené kostelíky ze 17. Století 

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

 
 
ČEŠTINA 
 

 

 
Co možná o své mateřštině ještě nevíte 

 
Autor: Jana Kolková (ÚIV) 

 
Kolik má čeština slov? 

 
To nelze bohužel určit úplně přesně, protože je to jazyk živý a neustále se vyvíjí. 
Můžeme vycházet z toho, kolik slov je zachyceno ve slovnících, ale stále se spíše 

pohybujeme v odhadech: 
Náš největší slovník, Příruční slovník jazyka českého, obsahuje 250 000 hesel. 
V devíti svazcích zachycuje i slova, která dnes zná už málokdo. Na druhé straně 

neobsahuje slova jiná, obecně známá, například vulgarismy. Byl postupně vydán 
v letech 1935–1957. 

Čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého obsahuje kolem 200 000 hesel a je 
trochu mladší: z let 1960–1971. 

Ale náš jazyk, to není jen spisovná mluva! Musíme sem zahrnout širokou a pestrou 
paletu expresivních výrazů, nemusí to být jen ony zmiňované vulgarismy, dále 

obecnou češtinu, slangové výrazy, slova přejatá/přejímaná z cizích jazyků, odbornou 
terminologii nebo dialekty. 

Proto existuje poměrně nový Slovník nespisovné češtiny se 12 000 hesly v 1. vydání 
z roku 2006. A konečně velkého ohlasu se dočkal i Šmírbuch jazyka českého Patrika 

Ouředníka, 2005, obsahující přes 16 000 výrazů z oblasti argotu, slangu a vůbec 
„nekonvenční, okrajové češtiny“, používané v období let 1945–1989. 

Kolik lidí 
 

Kolik lidí mluví česky? 
 

Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů v České republice. 
V důsledku několika vln vystěhovalectví během posledních 150 let používají češtinu 

všude po světě i desetitisíce emigrantů a jejich dětí. 
 

Jaké je nejdelší slovo v češtině? 
 

nejnevykrystalizovávatelnějšího …………. má 31 hlásek 
nejneobhospodařovávatelnějšího………….má 30 hlásek 

 
Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčků? 

 
nejztřeštěnější 
přesvědčivější 
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Jaké je nejdelší slovo v češtině, které se dá číst stejně oběma směry? 

 
nepochopen 
nezasazen 
nepotopen 
nezařazen 

Je jich více, každopádně nemají více než 9 hlásek. 
Tomuto jevu se říká palindrom (slovo, věta, číslo, melodie, jež se dá číst 

oboustranně). 
 

Jaké dokáže vytvořit čeština větné palindromy? 
 

Jelenovi pivo nelej. 
Co nám nedá den, má noc. 

Následující věty už se liší délkami samohlásek: 
Kobyla má malý bok. 

A dál vidí lítat netopýry potentát i lid, i vláda. 
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf? 

Do chladu si masa mísu dal Chod. 
Sabina hrává na varhany bas. 

 
Jak zní nejdelší věta ze tří stejných slov? 

 
Kuli kuli kuli. (Tedy: Kuliové kovali kouli.) 

 
Které české slovo složené jen ze souhlásek je nejdelší? 

 
Scvrnkls 

 
Víte, že výčet českých samohlásek i v přesném pořadí obsahují tato 

slova? 
 

mateřídoušky 
dvacetikoruny 

 
Chcete si usnadnit psaní? – Využijte číslovky! 

 
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli. 

 
Slyšeli jste někdy o Q-systému? 

 
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. 

Qasinky neqasí. 
 

Tautologie je termín nepříliš známý, ale co takhle pleonasmus? 
 

Nic? Tak jednoduše hezky česky: nadbytečné hromadění slov sloužících k vyjádření 
téhož. 

S jistou nadsázkou a smyslem pro humor lze sestavit třeba následující větu: 
Při dopoledním matiné bude ve skleněné vitríně vystaven notoricky známý exponát. 
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Co že je na té větě divného? 
Zkusme ji tedy přeložit: Při dopolední dopolední slavnosti bude v zasklené zasklené 

vitríně vystaven obecně známý známý exponát. 
Zbytečně se zde vyjadřuje jeden význam různými slovy, jde o nadbytečné zdvojení 

významu. 
notoricky známý – notorický překládáme z latiny jako „obecně známý“ 

dopolední matiné – dopolední koncert, slavnost 
skleněná vitrína – zasklená skříň, v níž se vystavují předměty 

stručná synopse – stručný nástin něčeho 
vystavený exponát – předmět vystavený na výstavě 

 
Jaká jsou nejfrekventovanější slova v češtině? 

 
a (spojka) na míti (se) 

býti že……………………… já 
ten …………………………..s/se…………………….k/ke/ku 

v/ve………………………….z/ze…………………….do 
on……………………………který……………………i 

První podstatné jméno se vyskytuje až na 48. místě: pán, na 60. místě život, pak 
práce, ruka, den, země.1 

Nejčastěji používaná slova jsou ta nejkratší, už zde se projevuje přirozená tendence 
jazyka o úspornost. 

Možná jste některé věci ještě o češtině nevěděli, možná by se vám někdy mohly 
hodit… 

 
Poznámky: 

1 Josef V. Bečka, Jaroslav Jelínek, Marie Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. 
Praha 1961. 

 
Zdroje: 

B. Havránek, J. Jedlička. Stručná mluvnice česká. Praha 2007. 
Michal Ptáček. Breviář praktické češtiny. Praha 1989. 

Josef V. Bečka, Jaroslav Jelínek, Marie Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. 
Praha 1961. 

 
Za dnešní zábavný a úsměvný příspěvek chci opět poděkovat svému milému příteli Karlovi Vaňasovi, 
který je nevyčerpatelným zdrojem informací. S chutí jsem si ho přečetla a doufám, že povídání o naší 

mateřštině zaujme i vás. 
Připravila: Radka Hejmalvoá-Millar 
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NAPSALI JSTE NÁM 
 

Výlet na Mauritius 

I. ROZHODNUTI. 
  
Rad cestuji, o cemz svedci to, ze jsem v Africe, a rad pisi, coz ma dokazat toto vypraveni. Chci vam totiz 
povidat o tom, jak je zemekoule hezka a malinka. 
Zacalo to nevinne , vlastne jako vsechno. Jednou vecer prisli za mnou do hotelu kamaradi ”Zabak” a 
“Kuba” (prezdivky pro Zdenka a Petra) a jako vzdy jsme tlachali a tlachali, o vecech zajimavych i 
nezajimavych, o starostech a problemech jake muze mit clovek v nasem postaveni, a konecne i dovolene, 
ktera se vzdy kvapem priblizila kazdorocne uz v Ceskoslovensku, a tady v Africe ten cas primo leti. Delas, 
delas, ani nesledujes zmeny rocnich obdobi, ponevadz je zde krasne teplo za kazdeho rezimu a pocasi. 
Kdyz tedy stale pracujes mas pravo na odpocinek, cili dovolenou. Bavili jsme se tim padem o dovolene a 
debata se opirala o mapu sveta, ktera, pocmarana propisivackou v mistech kde jsem jiz byl, visi na stene 
meho pokoje. 
Uz v detstvi byl zemepis mym konickem a ve 14 letech jsem dovedl vyjmenovat hlavni mesta vsech statu 
na svete vyjma Spojenych statu Brazilskych ci nejakych Sheikiatu v Arabii. Hledime na mapu a Africky 
continent. South-West Africa , Zambia, Rhodesia, Botswana, Mozambique, Swaziland, Lesotho, to 
vsechno jsou sousede s Jizni Afrikou. South-West Africa (byvala nemecka kolonie) je pod mandatem 
Jizni Afriky a patri do Unie. Zivot tam bude asi malo odlisny, Rhodesii planuji navstivit, spolecne s 
ostatnimi staty, pri velke ceste po Africe, planovane na cerven a cervenec 1970. Muj pritel Zabak uz 
navstivil Mozambique a Botswanu . 
Hledime na mapu, nas pohled padne na Madagaskar a hned si zanotujeme tu trampskou pisnicku “a na 
Madaskaru vypustime paru”, a jine ostrovy Indickeho oceanu. “Co takhle Madagaskar ?” rikame. Ale v 
zapeti od napadu upustime, protoze jsme se vsichni tri shodli na tom, ze francouzstina jako uredni jazyk 
by nam delala jiste potize a posunkovou rec neovladame tak dokonale, abychom dovedli cisnikovi v 
hotelu vysvetlit, ze nechceme k veceri langustu, ale obycejnou makrelu. 
“A co takhle Mauritius ?” padlo v debate. A hned bylo zrejme, ze to je to co hledame. Mauritius! Co o nem 
vime? Vcelku nic, pouze neco v souvilosti s jednou nejstarsich a nejdrazsich znamek sveta, vyhynuly ptak 
Dodo a hlavne, ze se tam mluvi anglicky. Je to preci byvala anglicka kolonie. A slovo dalo slovo a rozhodli 
jsme se pro Mauritius. Ovsem to jsme jeste nevedeli jake starosti a kolik problemu nam toto rozhodnuti 
prinese.       
 
 
II. AMERICAN  “EXPRESS”. 
  
Vzal jsem si vyrizeni zajezdu na starost. Snad proto, ze jsem mel nejvice casu pro vyjednavani, protoze 
prace ve statni firme ma stejne vyhody jako u nas. Potreboval-li jsem si odskocit na hodinku ci tri, mohl 
jsem. Kdykoli. Jaka to podobnost s nasimi ustavy! Kamaradi pracuji v tovarne, automobilce, pomerne 
daleko od mesta a proto si nemohli dovolit vzit na sva bedra perne vyrizovani vyletu. Tehdy nikdo z nas 
nevedel jake tezkosti budou mit jedni z prvnich Cechu (vyjma ceskoslovenskych namorniku v roce 1958) 
s vyrizenim. 
          Z pocatku mi pravidelne dochazeni na Tourist Bureau bylo potesenim, protoze Mauritius a jina 
mista sveta obhospdarovala slicna blondynka, ktera tak pekne mluvila anglicky a ja tak hezky nerozumel, 
ze jsem z toho byl cely pric. Ale osobni city stranou. S cestovnimi pasy jsme se vsak vsichni tri museli 
dostavit osobne. S usmevem si vyzadala nase cestovni pasy a jeji modre oci uprene hledely z pasu na nas  
a z nas na pasy, nikdy pry nevidela zive komunisty. S usmevem jsme zaplatili kazdy 300 Randu a ze pry 
dostaneme vedet kdy si mame prijit pro viza a pro letenky. Meli jsme smulu ze ”vanocni” zajezd je 
obsazen a z naseho vyletu jsme se meli vratit prave 21.12.1969, ale byla to jedina moznost jak se dostat na 
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Mauritius v te dobe , a tak jsme nevahali a byli radi ze pojedem, ze se splni nase cestovatelska touha a ze 
budu moci udelat dalsi caru na moji mape co nejdrive. 
         Ale neraduj se nikdy predem. Planovany odjezd byl 10.12. a letenky jsme dostali 5.12., ne vsak pasy s 
vizy! Pry doslo k jakemusi zdrzeni. “Prijdte zitra timto casem” znelo z ust blondynky v Pretorijske 
pobocce American Express, jako by me zvala na schuzku. 
        I prisel jsem a videl, ze situace je stejna. Neprislo pry jeste potvrzeni z Mauritia. Ze kdybychom meli 
pas nemecky, malajsky, rakousky ci jakykoli, je to bez problemu, ale ceskoslovensky pas vidi urednici 
zastupitelstvi poprve. To byla sobota, 6.12.1969, zitra nedele, pak tedy mame na vyrizeni pouze dva dny, 
8. a 9. 12. 
        10.12. je podle letenky odlet v 11h15 z letiste Jan Smuts australskou linkou Quantas letici do Sydney s 
mezipristanim na Mauritiu.  
        Pres nedeli tedy pakujeme, pripravujeme fotoaparaty a v pondeli telefonuji jak to vypada s nasimi 
pasy.  “Nezlobte se, zatim nic, very sorry, don’t be cross, atd . V tu chvili jsem si vzpomnel na zlaty Cedok. 
Cedok je Cedok! Doma je doma! Doma jsem pri vyrizovani Italie ci Jugoslavie prostal hodiny front, ale 
nakonec jsem jel. Tady v zemi kapitalisticke dlouhe hodiny prosedim v kreslech anatomickych tvaru, 
jednaji se mnou tak, ze me oslovuji “mister”, ale nakonec to nevyjde! 
        Je utery odpoledne, jdu na Tourist bureau a opet slysim “ very, very sorry, please come tomorrow 
morning before you go”. Prijdte zitra rano pred odletem……. To uz neni k vydrzeni! V tu chvily mam 
dojem ze blondynka hresi na to ze je hezka a ze ji nemohu rici co citim. Ten dojem byl vsak zavrhnuty, 
kdyz mi rekla ze Mauritijske urady nam povolily navstevu a ze cekame pouze na pasy z Johannesburgu. 
       A tak v den odletu, 10.12.1969, prichazime vsichni tri, Zabak, Kuba a ja, se zavazadly na Tourist 
bureau v 8h30, kdyz v 9h15 je odjezd autobusu od aerolinek z Pretorie na letiste vzdalene asi 80km. 
“Good morning” pravime trojhlasne s otaznikem na konci. A uz je to tu : “ Take a place please”, sednete si 
panove, pasy jsou na ceste po vzlastnim poslickovi a musi tu byt kazdou chvili. Pak prislo dalsi 
prekvapeni. Byla to primo rana valecnym stvacum. Protoze pasy uz byly na ceste z Johannesburgu do 
Pretorie v dobe kdyz z Mauritia telegraficky oznamili kladne vyrizeni viz, cekali jsme na pasy bez viz. 
Museli jsme si pro ne asi po pulhodinovem  cekani na Tourist bureau taxikem dojet do Johannesburgu na 
Britsky konsulat, ktery zadneho poslicka nikam neposlal. Dobre tedy! My Cesi jsme na neco zvykli, vzali 
jsme tedy taxika a hnali  50 mil do Joburgu (tak se tady rika Johannesburgu). Ten vsak neni ani nasim, 
ani taxikarovym domorodym mestem a tak jsme bloudili s auty preplnenem meste a hledali Britsky 
konsulat. Nasli jsme ho v 10h30. Vse by bylo stale dobre, stihli bychom to vsechno tak tak, protoze na 
letiste Jan Smuts je to 20 minut jizdy z Joburgu a 40 minut z Pretorie. 
        Jake vsak bylo nase prekvapeni, kdyz jsme prisli na oddeleni pasu a viz a vyrkli nase prani. “ Tak vy 
chcete na Mauritius? Vy jste Cesi? Na jak dlouho to ma byt?, atd, atd. A nez to urednik vsechno zvedel a 
nalepil  kolky do nasich pasu, bylo presne 11h00. Na mou nalehavou prosbu zda-li by nemohl praci 
urychlit mi dal vedet s anglickym klidem ze “ you can never catch the plane”, nikdy to letadlo nechytnete 
a ze si muzu sednout. Letadlo leti v 11h15 a my jsme s pasy v kapse pomalu kraceli zpet k taxiku. Co 
budeme delat? Kazdopadne musime na letiste a zjistit, zda-li budou tri volna mista v pristim  letadle. 
Taxikar, chudak, byl z toho vice nestastny nez my. Byl presvedcen, ze jsme zmeskali letadlo jeho vinou. V 
duchu si jiste prisahal, ze bude po nocich trenovat rychlou jizdu a studovat mapu Joburgu. 
       Tak jsme jeli na letiste, uz jsme nepospichali, protoze bylo, nez jsme se vymotali z mesta, 11h40. 
Prijeli jsme tam zrovna kdyz startovalo jakesy letadlo. Pozdeji jsme se dozvedeli, ze Australsky Quantas 
mel zpozdeni a odletal ve 12h00. Bylo to prave ono letadlo. Mozna,ze cekali na nas! 
 
 
III. ODJEZD. 
  
 Bylo to vsechno tak zamotane, ze jsme sli na pivo do letistniho baru. Nic jsme nevyridili k nasi 
spokojenosti a byli jsme unaveni asi tak jako bychom absolvovali cestu latadlem z Joburgu do New 
Yorku. 
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      Prijeli jsme taxikem zpet do Pretorie a ja jsem  okamzite zalehl a spal az do ctyr odpoledne. Pak jsme 
se sli opet spolecne ukazat zamestnancum Tourist bureau. Dodnes si pamatuji to dusene “NO !”  ktere 
pronesla blond referentka kdyz nas spatrila. 
      Dohodli jsme dalsi termin odletu 15.12.1969. Na bureau jsme chteli pouze zajisteni letenek v ten den a 
pripadnou nahradu dvaceti randu ktere jsme utratili za taxi s kterym jsme sjezdili ten den tolik, ze pro 
nekoho by to byla dovolena. Nahodou to vsechno vyslo, tri mista se nasla i v “obsazenem” letadle a tak 
jsme 15.12. v 15h45 opustilu uzemi Jizni Afriky a mirili smerem na vychod, Mauritius. Byli jsme 
upozorneni palubnim intercomem abychom si srovnali cas, ktery  je o 3 hodiny vyssi nez jihoafricky a o 4 
vyssi nez stredoevropsky. Jeste jsme stacili zahlednout obrysy Madagascaru pres ktery jsme leteli a po 4 
hodinach letu nas privitalo letiste na Mauritiu. Nejenom svetla, ale i tropicke klima, kvuli kteremu bylo v 
deset hodin vecer 26 stupnu. 
      Dopravili jsme se do hotelu Le Brarant na poloostrove Le Morne na jihozapadnim cipu ostrova, 
pojmenovaneho podle nejvyssi hory v tech mistech. Po ubytovani jsme sli v tom luxusnim, ci snad 
nejluxusnejsim hotelu na ostrove, na pivo, podle cehoz nas okamzite identifikovali jako evropani. Byli 
jsme prekvapeni ze i Fenix Beer, jediny druh piva na ostrove, ma na vignette docela nenapadne 
vyznaceno “Pilsner type”. Za srkani docela dobreho piva jsme se od cokoladove hnedeho barmana 
malaiskeho vzezreni snazili dozvedet co nejvice o ostrove, lidech a zvycich. Byli jsme vsak velice 
prekvapeni, kdyz jsme zjistili, ze umi anglicky asi stejne jako my, nebo mene. Jak to, kdyz je to byvala 
anglicka kolonie a clen commonwealthu? 
To nevim dodnes. Mluvi se vsude jenom francouzky, zrovna tak jako na nedalekem Reunionu, tak I na 
Madagaskaru, ktery je asi dve hodiny letu bliz k africkym brehum a v dobre polovine statu na africkem 
kontinente. Tuzemci tu uzivaji jakousi “Patua French”. Navstevnik je si brzy vedom toho, ze na takove 
male misto je zde spousta odlisnych ras a narodnosti. Nicmene jsme se domluvili, dozvedeli mnoho 
zajimaveho a tak bych vas chtel tez timto zpusobem seznamit s ostrovem.                  
 

 
 
Mauritius , znamkove namety 
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IV. OSTROV A JEHO HISTORIE. 
  
 Trochu jsem prostudoval geografii a historii ostrova, jenz se da shrnout do nasledujiciho: 
         Mauritius lezi v jihozapade Indickeho oceanu v dosahu tropickeho kozoroha a asi 2000km od 
pobrezi Afriky. Je priblizne 64 km dlouhy a 48 km siroky a meri 1865 sq km, kde zije asi 800 000 
obyvatel. Uprostred ostrova je rozsahla nahorni planina jdouci do vyse 640 m. Z techto mist ve stredu 
ostrova je mozno videt ocean po vsech stranach. 
       Stredni cast lemuji tri krasne horske retezy, na vychode Grand Port, na jihozapade Cerna reka s 
nejvyssim vrchem na ostrove Piton de la riviere noire ( 904 m) a horsky retez Moka na severozapade. 
Ostrov je sopecneho puvodu a skaly jsou slozeny ze dvou odlisnych druhu hornin z obdobi sopecne 
activity. Podnebi je primorske, se znacnym rozdilem mezi letem a zimou. V lete ja tropicke a v zime sub-
tropicke. Ve stredu ostrova na nahorni planine je letni prumerna denni teplota 20 C. Blizko more se 
teplota zvysuje na 25 C. Vegetace samozrejme zustava zelena po cely rok, evergreen. 
       Historie ostrova je velmi poutava. Mauritius je slavny ostrov, kde zil ptak Dodo, kde zili Bernandin de 
St. Pierrovi romanticti hrdinove Paul a Virginie a navic je znam pro svoji starou a drahou postovni 
znamku. 
       Mauritius ma okouzlujici historii, ktera saha az do doby Christophera Colomba. Bylo to po ceste 
Vasco de Gama kolem Mysu dobre nadeje v roce 1498, kdyz portugalsti moreplavci prvni navstivili 
Mauritius, ktery byl doposud neobjeveny a ktery ocividne nejevil znamky obydleni. Portugalske jmeno 
Mauritia bylo “Labuti ostrov”, anglicky “Island of the swans”. Behem 16-17 stoleti souperili Holandane, 
Francouzove a Anglicane o vladu nad ostrovem jako misto na cestach z Indie, kolem Afriky, ale byli to 
prvni Holandane, kdo meli zajem o kolonizaci. Vytvorili osadu v roce 1638, ktera se jmenovala na pocest 
Prince Maurice Oranzskeho a po ni cely ostrov Mauritius. Byli to Holandane, kdo prvni privezli domaci 
zvirata, vysokou zver, ruzne druhy obili a zemedelskych plodin na ostrov. Ale tech nekolik malo set 
osadniku nikdy nepremenilo ostrov na koloniji a Holandane konci v roce 1710. 
       Pro strategickou polohu ostrova na ceste do Indie vznika druha osada v roce 1722, tentokrat je 
zalozena francouzkymi moreplavci “Compagnie des Indes Orientales”. Behem 40 let se ostrov “Ile de 
France” stal koloniji asi 40 000 osadniku. Rychly vyvoj ostrova byl z velke casti zpusobeny energickou a 
silnou vladou jednoho z prvnich guverneru, Mahe de Labourdonnais. Ne jenom jeho prace v dodavani 
odvahy k pestovani zemedelskych plodin, ale i 
rozsirovani pristavu Port Louis za jeho vlady prispelo k rychlemu vyvoji. Ve valecnych dobach se stal 
dulezitou zakladnou pro namorni operace proti a Anglicanum. Tehdy vse skutecne zalezelo jenom na 
Port Louis, kdyz se pod guvernerovym vedenim plavilo francouzske lodstvo dobyt Madras. Boje mezi 
Francouzi a Anglicany v Indickem oceanu neustavaly po cele 18 stoleti. Jeste po bitve o Trafalgar, kdyz 
Britove ziskali uplnou kontrolu na morich, francousti corsorove operujici z Port Lous, zustali vaznou 
hrozbou britskeho obchodu. 
       V roce 1810 bylo Britske lodstvo poslano dobyt ostrova, ale bylo porazeno v bitve o Grand Port na 
jihovychodnim pobrezi ostrova. Avsak o nekolik mesicu pozdeji stekly Britske expedicni ozbrojene sily ze 
severu na ostrov a rychle premohly francouzke obrance. Podle smlouvy v Parizi podepsane 1815, byl “ ILE 
DE FRANCE “ odstoupen Britanii a pojmenovan na MAURITIUS. 
       Pak nasledovaly rychle socialni a ekonomicke zmeny. Mauritius, ktery az dosud neprodukoval pro 
export, se stal pomerne dulezitym vyrobou cukru. Po zruseni otroctvi v roce 1833 byl na trtinovych 
plantazich citit akutni nedostatek pracovnich sil a bylo organizovano pristehovatelstvi z Indie a mensi 
pocet z Ciny a Malaysie. Tento prvni pohyb obyvatelstva je pricinou pestre  smesice ras mauritijske 
spolecnosti. 
       Otevreni Suezskeho kanalu v roce 1869 snizilo hodnotu Mauritia na obchodni ceste kolem Cape of 
good hope ( Misu dobre nadeje ) a pouze v dobe valky nebo politickeho napeti , kdy je kanal uzavren, 
Mauritius opet ziskava strategicky a obchodni vyznam. 
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       Historie ostrova ve 20 stoleti byla poznacena, krome rozvoje cukrovarnickeho prumyslu, tez bojem 
proti malarii. Nejvetsi epidemie byla v roce 1945. Po druhe svetove valce bylo zalozene letecke spojeni a 
dnes je ostrov dulezitym dopravnim centrem mezi Australii a Jizni Afrikou. 
       Na politickem poli bylo uzito systemu parlamentni demokracie az do dubna 1968, kdy Mauritius 
dosahl samostatnosti v ramci Commonwealthu a clenstvi v OSN. Hlavni podil na ceste k nezavislosti 
melo zavedeni “kabinetniho” systemu v roce 1957 a vseobecne hlasovaci pravo roku 1959. 
 

  
Žabák Kuba a já 
 
Poznamka pisatele: 
Kamaradi Zabak a Kuba uz odesli na onen svet a Buh jim pozehnej. Prosim ctenare a ti, kteri je znali, aby 
poctili jejich pamatku. Puvodni diapozitivy a fotografie mi nebyly vraceny z redakce casopisu Kvety v 
Praze, kam jsem tuto povidku v roce 1970 poslal. Nebyla zverejnena, protoze byla “politicky nekorektni”. 
 
Pokračování tohoto zajímavého povídání najdete v příším čísle. 

Příspěvek je v původním originálu a poslal nám ho pan  JIRI  POLICAR 
Prosinec 1969 

Pretoria, South Africa 
Děkujeme 
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ZÁBAVA 
 

Recepty  

 
Top 10 českých polévek 
 
Polévka je jídlo, které člověk zná odpradávna. Tento tekutý a většinou teplý pokrm se obvykle vaří v 
jednom hrnci a na celém světě existují stovky jeho druhů. Jsou polévky slané, sladké, teplé i studené, 
zahuštěné i čiré. Základními ingrediencemi pro vaření polévek jsou zelenina, luštěniny, všechny druhy 
mas, nespočetné množství bylinek a koření. A pak samozřejmě nudle a další těstoviny, rýže a mnohé další 
polévkové zavářky, nebo krutonky. 
 
Některé polévky si už rovnou spojujeme se zeměmi, kde vznikly a kde je jejich obliba největší. Třeba 
francouzská cibulačka nebo bujabéza, ruský boršč, rakouská dýňová polévka, španělské gazpacho nebo 
thajské pálivé Tom Yam, jsou speciality, které většinou ochutnáváme na svých cestách po světě. Ale ani u 
nás doma není o typicky české a známé polévky nouze. A je těžké vybrat z nich tu nejoblíbenější. Je 
pravda, že pro každého z nás to může být jiná. Ale těchto deset z nich se o prvenství rozhodně uchází : 
 
1. Bramboračka 
Sytá, zahuštěná polévka, co voní po houbách a 
majoránce. Je plná zeleniny a její chuť je 
nezaměnitelná. Domácí bramborová polévka je 
jednou z těch, které klidně nahradí hlavní jídlo, 
když ji doplníme čerstvým pečivem. V zimním 
období, když se vracíme promrzlí z bruslení či 
lyžování, nás skvěle zahřeje a nasytí. 

2. Kulajda 
Další polévka, kde hrají prim houby, ať už čerstvé 
nebo sušené. Lahodná nakyslá chuť a smetanová 
jemnost jsou jejím specifickým rysem. Bývá 
nazývána královnou houbových polévek a v jižních 
Čechách právem vládne. Stejně jako předchozí 
bramboračka, i tato polévka může být jediným 
chodem oběda nebo večeře. Vaříme ji po celý rok (v 
létě třeba s čerstvě nasbíranými houbami) a 
snadno ji připravíme během půlhodiny. 

 
3. Dršťková polévka 
Trochu delší čas na vaření nás nemůže odradit od 
přípravy této husté a voňavé dobroty. Dršťky jsou 
vyhledávanou lahůdkou po celém světě a navíc se 
dnes dají koupit i předvařené a nakrájené na 
kousky. Tato polévka je typickou přesnídávkovou 
polévkou. Česnek, pepř a majoránka jí dodávají ten 
správný říz a není divu, že je jednou z 
nejoblíbenějších. 

4. Česnečka 
Čirá polévka, která nás postaví na nohy. Pro její 
říznou chuť si na ní s vděčností pochutnáme po 
náročné noci a nejen to, svým obsahem nám 
pomáhá překonávat nachlazení a posílí náš 
imunitní systém během celého roku a v 
chřipkovém období obzvlášť. Její další skutečně 
velkou předností je to, že je připravena během 
chvilky. Kromě chlebových krutonků ji můžeme 
obměnit třeba tím, že hotovou porci posypeme 
strouhaným sýrem. 

 
5. Zelňačka s klobásou 
Pikantní polévku z kysaného zelí můžeme připravit 
den předem a bude ještě lepší než čerstvá. Původní 
„Valašská kyselica“ je dnes s různými obměnami 
gastronomickou lahůdkou. Kysané zelí je 
bezesporu prospěšné našemu zdraví a pokud 
nepřidáme ostřejší koření bude chutnat i větším 

6. Hovězí polévka 
Některé slavnostní obědy se nemohou obejít bez 
hovězí polévky. Sice je s její přípravou trochu víc 
práce, ale voňavý, silný a posilující vývar za to stojí. 
Kromě toho můžeme pokaždé polévku obměnit 
jinou zavářkou. Přidáme-li třeba k nudlím ještě 
játrové knedlíčky, vznikne skutečná delikatesa. 
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dětem. 
 
 
7. Květáková polévka 
Snadná a rychlá chuťově výrazná polévka. 
Zjemněná vejcem je kulinářským zážitkem. 
Můžeme k ní přichystat třeba krutony z pečiva 
nebo nasucho opečenou topinku. Skvělá je k večeři 
nebo jako první chod oběda. 

8. Rajská polévka 
Někdo ji nemusí pro její specifickou svéráznou chuť 
a někteří ji právě pro ni milují. Můžeme ji připravit 
z čerstvých rajčat nebo z rajčatového protlaku. S 
protlakem je příprava rychlejší, ale dejme si pozor 
na kvalitu kupovaného protlaku. Polévka je 
krémová a jemná a hodí se i jako lehká svačina. 

 
9. Gulášová polévka 
Hustá masová polévka, typická svou červenou 
barvou, je také jednou z nejznámějších 
přesnídávkových polévek. Je výrazná svou 
hustotou a ostřejší chutí. Dostanete ji ve většině 
restauračních zařízení, ale doma uvařená gulášová 
polévka je přece jen docela něco jiného. 

10. Vánoční rybí polévka 
Málokde chybí na štědrovečerním stole, patří u nás 
k vánocům stejně jako vánoční kapr a bramborový 
salát. Každá rodina už má většinou svůj oblíbený 
recept. Náš recept je jednoduchý, klasický a roky 
prověřený. Zvládnou ho i ti, kdo ještě nikdy rybí 
polévku nevařili. 

 
Zdroj: receptnajidlo.cz/ 

 
 
 Zeleninová krémová polévka 
 

 

1 menší pórek 
1 střední mrkev 
1 střední petržel 
1 kedluben 
1 červená paprika 
1 rajče 
1 menší květák 
2 vejce 
2 kostky zeleninového vývaru 
1 lžíce másla 
1 lžíce hladké mouky 
sůl 
pepř 

 
Na másle osmahneme nakrájený pórek. K pórku přidáme nastrouhaný kedluben, 
mrkev a petržel. Osmahneme a zalijeme vodou, dusíme. Květák rozebereme na 
malé růžičky a dáme vařit zvlášť do hrnce osolené vody. K pórku a zelenině přidáme 
nakrájenou papriku a rajče, za tím 1 kostku zeleninového vývaru. Když zelenina 
změkne, vše dáme vychladit. Květák scedíme, necháme okapat, vývar ponecháme. 
K chladné zeleninové polévce přidáme 1/2 l vývaru (květákového) a vše rozmixujeme. 
Rozmixovanou polévku dáme znovu vařit. V 1 dl vody rozšleháme mouku 
a vlijeme do vařící polévky. Pak přidáme 2 rozšlehaná vejce. Vše zavaříme. 
Chvíli před koncem vaření přidáme květák a prohřejeme. Můžeme dochutit masoxem, 
solí či pepřem. Na talíři sypeme sekanou petrželovou natí. 
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Závin s rajčaty 
 

 

Na 1 závin potřebujete:  
170 g hladké mouky 
70 g řeckého bílého jogurtu 
70 g másla  
1 vejce 
špetku soli 
1 konzervu loupaných rajčat 
1 stroužek česneku, sůl, pepř 
2 mozzarelly 
hrst lístků bazalky 
1 vejce na potření 

 
Postup: V míse promíchejte mouku, máslo , jogurt, vejce a půl lžičky soli. 
Vypracujte hladké těsto a nechte ho chvíli odpočinout. Loupaná rajčata nakrájejte nadrobno a smíchejte s 
prolisovaným stroužkem česneku. Směs podle chuti osolte a opepřete. Mozzarellu nakrájejte na plátky. Z 
těsta vyválejte obdélník. Potřete ho rajčatovou směsí, poklaďte lístky bazalky a plátky sýra. Závin zatočte 
a okraje k sobě pevně přimáčkněte, aby se náplň při pečení neuvolnila. Přeneste ho na plech vyložený 
pečicím papírem, potřete rozšlehaným vejcem a pečte 20 až 25 minut v troubě předehřáté na 180 °C. 
 

Zdroj: www.recepty.cz 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

Humor 

 
U lékaře doma zvoní telefon.  
Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho  jeho  kolegy: 
Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru. 
Chvíli vydržte, hned jsem u vás, odpovídá lékař. 
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá : Je to vážný případ? 
Určitě to bude něco hodně vážného, odvětí lékař.. Už jsou u toho tři doktoři. 
 
-------------------------- 
"Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád myslet na tisíc věcí." 
"Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka."  
"Pak budu klidně spát?" 
 "To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc." 

                                                                                                                
Zdroj: příspěvek krajanů                                                                                                                                     

Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 


