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ÚVOD 
 
Vážení a milí krajané, 
 
V červencovém čísle si přečtete nejnovější Zprávy, v Osobnostech se seznámíte s Florianem Josefem 
Koudelkou, v Zajímavé ČR se podíváte do moravského města Přerova a v Češtině pokračujeme v 
procvičování párových souhlásek a dozvíte se zase několik zajímavostí, které možná neznáte. 
Nechybí samozřejmě Recepty, Humor a Informace velvyslanectví.  
Humor je dnes obohacem příspěvkem pana Jana Šebesty, za který moc děkujeme. 
 
 
Přejeme příjemné počteníčko 
 

Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 

(Kontakt: Embassy of the Czech Republic in Pretoria, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 
Republic of South Africa, P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa, 
e-mail : consulate_pretoria@embassy.mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 012 4312398) 
 
Čeští umělci se úspěšně představili na uměleckém festivalu v Grahamstownu 

České divadelní těleso Spitfire Theatre Company dosáhlo velkého úspěchu na letošním uměleckém festivalu 
v jihoafrickém Grahamstownu. Uvedené divadlo zde ve dnech 4. – 7. července presentovalo v originálním pojetí v šesti 
vystoupeních své představení Hlas Anny Frankové. Vystoupení Spitfire Theatre Company bylo realizováno díky finanční 
podpoře Velvyslanectví ČR v Pretorii a pana Milana Wilda ze společnosti American Express Travel and Tours. Panu 
Wildovi za to velmi děkujeme! 
 

Představení vychází z deníku historicky známé postavy Anny Frankové 
(nar. 12. 6. 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem – zemř. březen 1945, 

koncentrační 
tábor Bergen-
Belsen), dívky z 

německé 
židovské rodiny. 
Anna si deník 
psala během 
svého skrývání 
před nacisty v 
Amsterodamu za 
druhé světové 
války. V češtině 
byl vydán knižně 

pod titulem Deník Anne Frankové. Hlas Anny Frankové se dotýká 
strastí i radostí třináctileté dívky donucené se ukrývat ve skrýši 
zadního traktu domu. V představení ji představuje velmi originálním 
tanečním a divadelním projevem Miřenka Čechová. 
 

Inzeráty / Žádosti / Oznámení 

Pátrání pro příteli 

Hledá se český občan, pan Jaroslav Hemelka, nar. 4.7.1983, poslední známá adresa: 7 Plattenklip/Derwent Road, 
Tamboers Klokt. 

V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět panu Haraldu Besserovi z německého Ehenkirchenu, tel. + 
49 8435-941256, e-mail: besser-neuburg@t-online.de 

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

 

VÝBĚR ZPRÁV 

 
*České banky zůstávají silné, rizikové jsou 
záložny, ukázaly testy ČNB 

Tuzemské banky jsou silné a jako celek jsou schopny 
odolat i případnému velmi nepříznivému vývoji. Ukázaly 
to zátěžové testy, které provedla Česká národní banka. 
Rizikový je však podle centrální banky sektor 
družstevních záložen.  
Silné jsou podle banky také pojišťovny a penzijní fondy, 
kterým vysoký kapitálový polštář pomůže překonat i 
případný negativní vývoj. Sektor penzijních fondů 
nicméně zůstává citlivý na rozkolísanost cen držených 
cenných papírů. 

"Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro 
další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování, 
nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na 
finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s 
honbou za výnosem," uvedl guvernér ČNB Miroslav 
Singer. 

Kapitálová přiměřenost představuje minimální výši 
kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a 
rizikovosti svých obchodů udržovat.  

Ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její 
vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. 
S vyšší kapitálovou přiměřeností je finanční 
stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že 
banka bude schopná dostát svým závazkům.  

Hodnota kapitálové přiměřenosti by neměla klesnout 
pod 8 procent. Celková kapitálová přiměřenost sektoru 
se nyní pohybuje kolem 15 procent 

Největší hrozbou pro českou ekonomiku je případný další 
propad ekonomické aktivity, což by snížilo finanční 
zdroje firem a domácností. Pokračující ekonomické 
zpomalení následně zvyšuje riziko nárůstu špatných 
úvěrů v bankovním sektoru, což by bankám snížilo jejich 
schopnost vytvářet rezervy pro jejich krytí. I tak by však 
bankovní sektor jako celek nebyl podle ČNB ohrožen.  

"Zátěžové testy ukázaly, že bankovní sektor disponuje 
dostatečným kapitálem, který umožňuje vstřebat 
negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost 
dostatečně nad osmiprocentní regulatorní hranicí, a to 
v případě všech uvažovaných variant nepříznivého 
vývoje," ujišťuje centrální banka. 

Rizikové jsou však podle banky záložny, a to kvůli vysokým 
úrokům, které vedou v období nízkých úrokových sazeb k 
poskytování rizikovějších úvěrů. "Družstevním záložnám 
budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat 
podněty k regulatorním změnám," upozornil Singer. 

Česká národní banka nedávno zakázala dvěma 
kampeličkám - WPB Capital, spořitelnímu družstvu a 
Metropolitnímu spořitelnímu družstvu - přijímat vklady a 
poskytovat úvěry 

 

*Češi odkládají nákupy nových aut, roste podíl 
ojetin nad 10 let 

Český trh s novými auty pokračuje ve svém poklesu, 
květnové statistiky přesto přinesly některé nečekané 
náznaky budoucí změny k lepšímu: rostou prodeje dodávek 
nebo nákladních aut, což může signalizovat optimismus 
podnikatelů a firem.  
Korejské společnosti Hyundai se v České republice daří, 
továrna v Nošovicích na Frýdecko-Místecku jede na tři 
směny.  
Výsledky registrací nových vozidel v Česku zveřejnil Svaz 
dovozců automobilů (SDA). Registrace osobních aut v 
květnu klesly o 7,2 %, za celý rok padají o více než dvanáct 
procent.  

Podle žebříčku za květen zůstává nejprodávanější značkou 
Škoda, její podíl však v květnu klesl pod třicet procent, 
naopak Hyundai roste k desetiprocentnímu podílu na trhu. 
Škoda letos na tuzemském trhu za prvních pět měsíců 
prodala o více než čtyři tisíce aut méně, Hyundai poklesl 
jen o 200 vozů. 

Přesto Škoda nadále se svými vozy vládne žebříčku 
nejprodávanějších modelů. I přes očekávaný pokles kvůli 
nástupu nových modelů je stále nejprodávanějším vozem v 
Česku Octavia, její prodeje však meziročně klesly o čtyřicet 
procent. Podle automobilky je to způsobeno právě 
probíhající obměnou modelů.  

Druhým nejprodávanějším vozem je Fabia, na třetím místě 
je Škoda Rapid, která měla loni na podzim spíše pomalejší 
start kvůli vysoké ceně. Zlevnění však na zákazníky zjevně 
zabralo. Jen za květen s Rapidem odjelo 709 lidí, což je 
téměř dvakrát tolik, než s nošovickým Hyundaiem i30. 
Právě vozy nižší střední třídy zaznamenávají v prodejích 
největší skok: ještě před rokem tvořily 15 % všech 
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prodávaných vozů, dnes už jsou nejvíce prodávaným 
vozem (23 % celého trhu). 

Úspory lidí při nákupu aut jsou patrné i na počtu 
dovážených ojetých aut. Jejich počet sice klesl o tři 
procenta, znovu však stoupl podíl vozů starších deseti let 
na více než 35 procent.  

Dobrým signálem možného oživení mohou být rostoucí 
prodeje nákladních a lehkých užitkových vozidel. Lehká 
užitková vozidla, což bývají většinou dodávky, stoupla v 
květnu o třetinu.  

*Mzdy v Česku letos klesly o 85 korun kvůli 
loňským bonusům 

Mzdy v Česku klesají bez ohledu na inflaci. Do letošního 
března výplatní pásky zhubly o 85 korun na 24 061 
korun. Oproti posledním měsícům loňska je to pokles o 
0,4 procenta. Je to překvapivé, dosud totiž mzdy klesaly 
jen reálně, tedy po odečtení inflace.  
 
Ekonomové neobvyklý jev přičítají faktu, že firmy 
vyplácely dříve bonusy a růst mezd se tak projevil už v 
posledním čtvrtletí 2012. 

"Nepochybně z části jde propad mezd na vrub vyplácení 
prémií v předstihu, které se v důsledku zavedení 

dodatečné daně projevilo už v závěru loňského roku," tvrdí 
například Petr Dufek z ČSOB. K tomuto vysvětlení se 
přiklánějí i další. 

Teorii podporuje podle Václava Franče z Raiffeisenbank 
fakt, že mzdy v podnikatelském sektoru klesly o 0,4 
procenta na 24 169 korun, zatímco v nepodnikatelské sféře 
stagnovaly na 23 580 korunách. Nejvíce klesly mzdy lidem 
v bankách a finančním sektoru. Snížily se o téměř 6 tisíc 
korun, tedy o 11 procent. 

Doposud nominální mzdy rostly, ale klesaly reálné mzdy. 
Tento trend pokračuje a znamená, že si lidé kvůli inflaci za 
více peněz mohou nakoupit méně zboží. Reálné mzdy 
klesly od ledna do března o 2,2 procenta. "Je to pokles, 
který tu nebyl ani při minulé recesi v roce 2009", říká 
Dufek, podle kterého výsledky nedávají naději na oživení 
spotřeby domácností. Kvůli recesi české ekonomiky se 
navíc nedá čekat, že by firmy svým zaměstnancům 
přilepšily. 

Snížil se také mzdový medián (hodnota uprostřed 
mzdového rozdělení), jenž přesněji odráží situaci většiny 
Čechů. Průměrná mzda se totiž netýká více než dvou třetin 
zaměstnanců v republice. Medián letos klesl na 20 051 
korun. 

Zdroj: iDnes.cz    

 

ČESKÉ OSOBNOSTI: 

Florian Josef Koudelka 

Florian Josef Koudelka vynikající odborník jako zvěrolékař a ve své 
zájmové činnosti jako náruživý archeolog, speleolog a paleontolog, 
historik a neúnavný publicista, výtečný znalec jazyků a široce vzdělaný 
český vlastenec. Patřil k těm, kteří se zasloužili o příznivý vývoj nejen 
českého zvěrolékařství, ale i archeologie a speleologie.  
 
Narodil se v Brně 29. dubna 1862 v 
ulici na Horním Cejlu (nyní 
Francouzská ulice) jako jediný syn v 
rodině stolařského mistra Floriana 
Koudelky a matky Rozalie 
Koudelkové, rozené Kaidošíkové. V 
letech 1868–1873 zde absolvoval 
pětitřídní základní školu a od roku 
1873 do roku 1880 studoval na 
německé C. k. Státní vyšší reálce v 
Brně (na Jánské ulici), kde byl 
zapsán jako „Slovan“ a zde měl 
průměrný prospěch. Ke konci studia 
však patřil mezi nejlepší studenty. 
Na této vzdělávací instituci dříve 
údajně působil jako učitel Gregor 
Mendel. V Brně v tu dobu česká 
škola tohoto typu nebyla, a proto 
studoval na škole německé. Již 
během studia na reálce se velice 
zajímal o průzkum jeskyní v 
nedalekém Moravském krasu. 

 
V roce 1881 odešel do Vídně a zde 
započal studovat jako civilní 
posluchač na C. k. Vojenském 
zvěrolékařském institutu. Během 
studia ve Vídni z důvodu nedostatku 
finančních prostředků působil jako 
asistent na patologii u prof. Estora a 
zabýval se zde mikroskopií a 
parazitologií. Pracoval též v chemické 
laboratoři soudního chemika prof. 
Rosta. Doma se zúčastnil 
speleologických průzkumů v 
Moravském krasu a navázal úzkou 
spolupráci se známým badatelem v 
této oblasti JUDr. Martinem Křížem. 
Studia ve Vídni ukončil a získal zde 
dne 20. září 1884 diplo zvěrolékaře s 
vyznamenáním. 

V roce 1886 přesídlil do Ivančic jako 
městský zvěrolékař a též pracoval 
jako prohlížitel masa na místních 
jatkách. Zároveň zde vyučoval dva 
roky na hospodářské škole. Učil 
teorii a praxi léčení zvířat, anatomii, 
porodnictví, chov koní a jejich 
ošetřování a podkovářství za 25 
zlatých měsíčně. Publikoval řadu 
odborných článků a věnoval se 
rovněž archeologickému výzkumu v 
okolí Ivančic. V roce 1888 složil 
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Florian Koudelka fyzikátní zkoušku, 
vstoupil do státní služby a byl 
ustanoven okresním zvěrolékařem 
pro okresy Vyškov a Prostějov. Jeho 
zdraví jistě ovlivnila jeho náročná 
výzkumná činnost speleologa a tvrdé 
pracovní podmínky zvěrolékaře. 
Nakonec onemocněl zánětem plic, a 
aniž se dožil šedesáti let, zemřel ve 
Vyškově 10. června 1921. Zde na 
místním hřbitově byl také pohřben. 
Hrob byl později zrušen a ostatky 
nechaly dcery, Marie a Olga, převézt 
do Brna k uložení do rodinného 
hrobu.  

 

Domovský list „státního 
veterinářského inspektora“ 
Floriana Koudelky – V řádku nad 
razítkem je Koudelkův vlastnoruční 
podpis (archiv VFU Brno 
 

Zdroj :Wikipedie  

ZAJÍMAVÁ ČESKÁ REPUBLIKA 

PŘEROV 
 
Přerov (německy Prerau) je město v Olomouckém kraji, 21 km jihovýchodně od Olomouce v 
Hornomoravském úvalu na řece Bečvě, přibližně 200 m nad mořem a má rozlohu 58,48 km². V roce 
2011 zde žilo přes 45 tisíc obyvatel. Od 1. července 2006 je statutárním městem. 

Město je důležitou dopravní křižovatkou. Je sídlem 
mnoha významných průmyslových podniků 
(PRECHEZA, Přerovské strojírny, Meopta, Kazeto a 
další). Přerov je také městem vojenským, sídlí zde 23. 
základna vrtulníkového letectva Edvarda Beneše. V 
budoucnu by měl být Přerov křižovatkou Průplavu 
Dunaj-Odra-Labe a jedním z jeho hlavních přístavů. Část 
historického jádra města (Horní Město) je od roku 1992 
městskou památkovou zónou. Někdejší podhradí se 
označuje jako Dolní město. 
 
Historie 
Historie raně středověkého hradiště na území Přerova 
zhruba z roku 1019 je připomínána v práci Michala 
Lutovského. První písemná zmínka o Přerovu pochází z 
roku 1131 (po 30. červnu 1131) v listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka, ve které je přerovský hradní 
velkofarní kostel svatého Jiří zmiňován mezi sedmi 
nejdůležitějšími (krstnými) kostely na Moravě. 28. ledna 
1256 byl povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na 
královské město. Prudký rozvoj města nastal po 
vybudování hlavní železniční trati z Vídně do Olomouce 
(1841) a později dále do Prahy a Bohumína. 

Historické centrum města se nachází okolo Horního 
náměstí – lze zde nalézt domy z 15. století. Poblíž se 
nachází Přerovský zámek, vybudovaný na místě 
původního hradu, jehož věž má románský původ, a lze si 
prohlédnout i zbytky městských hradeb. V zámku je 
umístěno Muzeum Komenského. 

Na konci druhé světové války bylo ve městě násilně 
potlačeno přerovské povstání. Krátce po skončení 
2. světové války následoval masakr na Švédských 
šancích. 

Dne 7. července 1997 bylo město Přerov postiženo 
katastrofální povodní. 
 
Zajímavosti 
Na severu města v Předmostí byla objevena rozsáhlá 
archeologická naleziště, z nichž nejstarší obsahují cenné 
nálezy z dob lovců mamutů. Tomuto se věnuje i naučná 
vlastivědná Stezka lovců mamutů vedoucí z Předmostí 
nad ´přerovskou rokli´, kolem přírodního amfiteátru, 
přes školní kopec, na kterém je i Památník lovců 
mamutů a odkud je krásný výhled na Přerov. Nedaleko 
odtud se nalézá i lom Žernava a dále po stezce Přerovská 
rokle a socha mláděte mamuta Toma. 
Severoseverozápadně od města se nachází národní 
přírodní rezervace Žebračka. 

Přerov se také zapsal do historie světového hokeje. V 
lednu 2012 totiž spolu se Zlínem hostil Mistrovství světa 
žen do 18 let, které překonalo veškeré rekordy 
návštěvnosti do té doby. Celkově šampionát navštívilo 17 
480 diváků, z toho 11 700 v Přerově a 5 780 ve Zlíně, 
hlavním pořadatelském městě. Přitom předchozí rekord 
byl téměř poloviční. Mistrovství světa v Calgary roku 
2008 navštívilo 9 872 diváků. Zápas o 5. místo mezi 
Českou republikou a Finskem navštívilo 3 250 lidí, což je 
také nový rekord pro jeden zápas, předchozí bylo finále 
MS v Calgary, kde na domácí Kanadu proti USA přišlo 2 
156 diváků. 
 
 
 
 
 
 



Krajanské listy 6/10 

červenec 2013 

Osobnosti 

Narodili se zde: 

▪ Jan Blahoslav (1523–1571), český humanistický 
spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské, 
autor české gramatiky, předchůdce díla Jana Amose 
Komenského 

▪ Jakob Gartner (1861-1921), rakouský architekt 
českého původu 

▪ Josef Syrový (1879-1956), český malíř 
▪ Otakar Griese (1881-1932), český hermetik, astrolog, 

martinista, nakladatel, spisovatel a publicista 
▪ Rudolf Weigl (1883-1957), polský biolog a imunolog, 

objevitel očkovací látky proti skvrnitému tyfu 
▪ Karel Janoušek (1893–1971), československý voják, 

člen prvního a druhého odboje a vězeň 
komunistického režimu, britský maršál 

▪ Miloš Vignati (1897–1966), český právník, hudební 
skladatel a pedagog 

▪ Oldřich Mikulášek (1910–1985), český básník 
▪ Vilém Vignati, (1915–1981), český lékař a hudebník 
▪ Josef Kainar (1917–1971), český básník, dramatik, 

překladatel a novinář 
▪ Jiřina Hauková (1919–2005), česká básnířka a 

překladatelka 
▪ František Venclovský (1932-1996), český otužilec a 

první československý přemožitel kanálu La Manche 
▪ Jaroslav Mazáč (1934–2006), český básník 
▪ Jaroslav Wykrent (* 1943), český hudební skladatel, 

textař a hudebník 
▪ Pavel Novák (1944–2009), český zpěvák, skladatel, 

hudebník a spisovatel 

▪ Milena Vicenová (* 1955), česká politička, stálá 
představitelka České republiky při Evropské unii 

▪ Jaroslav Navrátil (* 1957), český tenisový trenér a 
bývalý československý tenista 

▪ Karel Plíhal (* 1958), český kytarista, zpěvák, skladatel 
a textař 

▪ Miloš Říha (* 1958), bývalý československý hokejista a 
současný český trenér 

▪ Lubomír Dostál (* 1965), český kreslíř, básník a učitel 
výtvarné výchovy 

▪ Ivana Kotíková-Nováková (* 1965), československá 
reprezentantka v basketbalu, účastnice olympijských 
her 1988 

▪ Milada Spalová (* 1979), česká volejbalová 
reprezentantka 

▪ Zdeněk Zlámal (* 1985), český fotbalista 
▪ Kateřina Sokolová (* 1989), Miss České republiky 

2007, modelka 
▪ Tomáš Kundrátek (* 1989), český hokejista hrající v 

NHL za Washington Capitals 
▪ Miluše Dreiseitlová (1942-2004), česká herečka a 

dabérka 
▪ Pavel Vrba (fotbalový trenér) (*1963), bývalý 

fotbalista a v současnosti trenér fotbalové Plzně 
▪ Roman Novotný (*1986), atlet, olympionik 
▪ Jiří Čapka (*1949), herec, momentálně působí v 

divadle na Vinohradech 
Působili zde: 

▪ Jakub Škoda (1835 – 1885), ředitel gymnázia, 
komunální politik, čestný občan města 

Zdroj: Wikipedie 

 

Čeština 

 
Párové souhlásky H a CH 
Pravidla platí stejná jako pro ostatní párové souhlásky. Pokud nevíme, které z těchto dvou písmen napsat, protože 
výslovnost je stejná, řekneme si jiný tvar, a to takový, který má za písmenem samohlásku – množné číslo, zdrobnělinu a u 
sloves infinitiv nebo 3 osobu jednotného čísla (on). 
 
Cvičení: 
Doplňte H nebo CH: 
 
Je to kru- nebo ovál? Oráč má plu-. Brzy doplujeme na bře-. V řece plave pstru-.  Venku padal sní- celou noc. Vydáme se 
na ji-. Co je to tu za pu-? Letos v létě je hodně mu-. To je ale veliký hro-. Sedni si tady na měkoučký me-. Pomalý bě- je 
velmi zdravý. Dnes zajedeme koupit zeleninu na tr-.  Má sportovní turnaj hladký průbě-? Dostal jsem po-valu. Přitáhni 
ten popru-. Vojtě- rozlousknul oře-. Ženich přenesl nevěstu přes prá- domu.  Máš stra-?  Babička peče bu-ty. Kup pět 
metrů barevných stu-.  Jsi le-tivý? Kup tvaro-.  

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
 

ZAJÍMAVOSTI O ČEŠTINĚ 
 
Jaké je nejdelší slovo v češtině? 

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

 
Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčku ̊? 

nejztřeštěnější  
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přesvědčivější 

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. 

Autor: Jana Kolková (ÚIV) 
 

ZÁBAVA 

RECEPTY 

Vepřová roláda 

Ingredience: 800 g vepřové kýty, 100 g slaniny, 100 g uzené 
šunky, 3 vejce, hořčice, 100 g mraženého hrášu, 2 dcl zeleninového 
vývaru, sůl, pepř, grilovací koření  

Postup přípravy: vepřové maso rozkrojíme na plát, naklepeme, 
osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Dále posypeme na nudličky 
nakrájenou slaninou a šunkou. Na trošce oleje usmažíme vejce, 
osolíme a vmícháme do nich hrášek. Tuto směs natřeme na plát 
masa. Maso stočíme do rolády, převážeme nití a na oleji opečeme ze 
všech stran. Vložíme do pekáčku, podlejeme horkým vývarem, 
přikryjeme a pečeme asi 50 minut. Poté potřeme grilovacím 
kořením, které jsme si rozmíchali v trošce oleje a dopékáme již bez 
přikrytí do kurčičky. Hotovou roládu nakrájíme na plátky 

a podáváme s brambory a zeleninovým salátem.  

 Francouzská cibulová polévka 

Ingredience: 1 kg cibule, 20 g hladké mouky, ½ lahve 
jablečného vína (nebo suchého bílého vína), 2 l kuřecího 
vývaru, olivový olej, sůl, pepř  

Postup přípravy: cibuli nakrájíme na půlkolečka a necháme 
zesklovatět na olivovém oleji. Přidáme mouku a vaříme asi 
2 minuty. Přidáme jablečné víno a vaříme, dokud se nám asi dvě 
třetiny nevypaří. Poté přidáme kuřecí vývar a vaříme asi 30 minut. 
Dle potřeby osolíme a opepříme. Podáváme se sýrovým toustíkem – 
sýr Ementál nebo Čedar necháme zapéct na toustovém chlebu.  
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 Česnekové kuřecí řízky 

Ingredience: 4 kuřecí řízky, 10 stroužků česneku, 3 větší 
jablka, máslo, sůl, grilovací koření  

Postup přípravy: kuřecí řízky omyjeme, lehce naklepeme, osolíme 
a okořeníme grilovacím kořením. Naskládáme do máslem 
vymazaného pekáčku a maso poklademe plátky másla. Přidáme 
nakrájený česnek a na čtvrtky nakrájená a oloupaná jablka. 
Upečeme doměkka. Poté rozpečená jablka a česnek rozmačkáme 
vidličkou do šťávy. Podáváme s bramborovou kaší.  

 

 

HUMOR 
Do nemocnice přijede autobus plný postřílených policistů. Doktor na ně překvapeně dívá a po chvíli se zeptá: "Jak se vám 
tohle stalo?!" Jeden policajt vzdychne a povídá: "My jsme byli na cvičných střelbách a instruktor říkal, že máme střílet 
jeden po druhém..."  
* * *  
   
Přijde policajt do obuvi: "Potřebuju boty." Prodavačka: "A jaké máte číslo?" Policajt: "Jaké asi? 158!"  
*** 
Baví se dva policajti a jeden říká druhému: "Víš, jak včera nešel ten proud? To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve 
výtahu." A ten druhý říká: "To já to měl horší. Já zůstal trčet pět hodin na jezdících schodech."  
* * *  
Z policejního hlášení:  
Poškozený byl zasažen čtyřmi výstřely. Dva byly smrtelné, další dva naštěstí ne.  
* * *  
Dva policajti nemají kde bydlet a tak si koupí vyřazené vlakové vagóny. Potkají se po roce a jeden povídá: "Jak bydlíš?" 
"Ujde to, jen mi vadí ta cedulka zákaz kouření, že musím jít kouřit i v zimě ven. A jak bydlíš ty?" "Taky dobrý, ale mě zase 
vadí ta cedulka na záchodě 'používat jen za jízdy', protože já vždycky než ten vagon roztlačím, tak se pose*u..."  
* * *  
 Čtyři studenti se před zkouškou vydali na chatu na chlastačku. Samozřejmě přípravu na zkoušku podcenili. V pondělí 
ráno před zkouškou chtěli zachránit to, co se ještě dalo. Zavolali tedy profesorovi s omluvou, že u auta píchli kolo, mají 
defekt, a asi nestihnou zkoušku. 
Profesor, správný člověk, jim vyhověl a zkoušku o dva dny odložil. Studenti se na posunutý termín připravili vzorně. 
Profesor je rozsadil do 4 místností a rozdal jim zadání se dvěma otázkami. První, za 10 bodů, byla z učiva a byla 
jednoduchá. Druhá, za 90 bodů, zněla: Které kolo? 
 
 

Zpracovala: Mirka Schullerová    

Příspěvek od pana Jana Šebesty 
 
Prosím, jak se nejrychleji dostanu na stanici? 
Počkejte, odvážu vlčáka.......... 
 
Víte, kdy je člověku nejlépe samotnému? 
Když dědí......... 
 
Slyšel jsem, že ses oženil.  
Jo nechutnala mi strava v závodní jídelně. 
A pomohlo to? 
Jo, teď už mi tam chutná.............. 
 
Novomanželka si stěžuje matce.  
Mami, včera jsme měli naší první velikou hádku. 
To je normální, dceruško. 

Dobře ale co mám udělat s tou mrtvolou? 
 
Manžel řve na manželku: Podej mi ty golfové ponožky. 
Jaké golfové? Vždyť takové žádné nemáš. 
Ale ano, ty co mají osmnáct dír..................... 
 
75 letý dědek sedí, kouká na babku a povzdechne si: Tak 
jsem se těšil až zestárnu, tak se budu starat o zahrádku a 
o vnoučátka. A bum oni  vymyslí Viagru.......... 
 
Správný Čech má o dovolené tři přání: 
1. jemný písek 
2. čistou vodu 
3. aby se mu nepokazila míchačka.......... 
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Jak se dělá nákres nehody na formulář pojišťovny: 
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SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

 
Čeština: 
Je to kruh nebo ovál? Oráč má pluh. Brzy doplujeme na břeh. V řece plave pstruh.  Venku padal sníh celou noc. Vydáme se 
na jih. Co je to tu za puch? Letos v létě je hodně much. To je ale veliký hroch. Sedni si tady na měkoučký mech. Pomalý 
běh je velmi zdravý. Dnes zajedeme koupit zeleninu na trh.  Má sportovní turnaj hladký průběh? Dostal jsem pochvalu. 
Přitáhni ten popruh. Vojtěch rozlousknul ořech. Ženich přenesl nevěstu přes práh domu.  Máš strach?  Babička peče 
buchty. Kup pět metrů barevných stuh.  Jsi lechtivý? Kup tvaroh.  
 


