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Vážení a milí krajané. 
 
přinášíme Vám „prázdninové“ vydání Krajanských listů, spojené za měsíc červenec a srpen, ve kterém se 
dočtete o posledních novinkách z velvyslanectví. Po přehledu zpráv z české ekonomiky se věnujeme 
osobnosti Jana Wericha, dále navštívíme hrad Kokořín. Z kulturních zpráv přinášíme informaci 
o koncertu v jaderné elektrárně Temelín a festivalu Colours of Ostrava. V zajímavostech se dočtete, jak 
Češi rádi jedí zmrzlinu a grilují, dále o 65 výročí protialkoholní záchytky v Praze u Apolináře či příběh 
značky ETA. Zároveň nechybí tradiční rubriky: hudební okénko, retro koutek, zdraví, čeština a zábava.  
 
Přejeme Vám pohodové čtení! 
 
                                                                                                                                                                        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) 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA VELVYSLANECTVÍ 

V červenci t.r. došlo ke střídání tří osob na velvyslanectví v Pretorii. Paní Mgr. Nicol Adamcovou, 
zástupkyni velvyslance, vystřídal Mgr. Michal Jeřábek. Dále Mgr. Martina Ducháče vystřídala na postu 
konzulárního referenta paní Ing. Lenka Brodcová a pana Ing. Michala Palečka vystřídal na postu 
hospodáře Vladimír Spěšný. Se střídanými kolegy jsme se srdečně rozloučili a všem třem novým kolegům 
přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém působišti! 

KONZULÁRNÍ DNY V KAPSKÉM MĚSTĚ V SRPNU A ZÁŘÍ 2016 

Konzulární dny v Kapském Městě se budou konat ve dnech 4. – 5. srpna 2016 a dále pak 15. – 16. září 
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 DEN NA VELVYSLANECTVÍ 

Knihovna Velvyslanectví ČR v Pretorii bude po měsíční pauze opět otevřena dne 12. srpna 2016 od 10 – 
12 hod. Přijďte se s námi pozdravit a vypůjčit si zajímavou knihu. 

Rubriku připravila Anna Syková 
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INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Hledá se Ferdinand Platil, narozen v Praze, v ČR 
Do JAR emigroval v 70.letech. Jeho rodina od něj již několik let nemá žádné zprávy. Jakoukoliv 
informaci o něm či kontakt na někoho, kdo by ho mohl znát, prosím, pošlete na e-mail 
jiri.platil@tiscali.cz nebo tel. 00420 731 450 763 
Nabídka vyhledávání archivních informací 
 
Společnost Czech Archives nabízí komplexní vyhledávání a zpracování informací v českých 
a slovenských archivech. Služby jsou vhodné pro všechny občany, kteří potřebují v České a Slovenské 
republice vyhledat archivní informace, ať již se jedná o pátrání po osobách předků či hledání v minulosti 
fyzických osob, firem nebo různých organizací. Poskytováno je rovněž poradenství. V případě zájmu 
můžete nalézt více informací na webových stránkách www.czech-archives.com. 
 
 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. 
 
Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com  
 
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní 
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.  

 
 
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých 
představ.  
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás 
zaručeny. 
 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních 
šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion.  
VOLEJTE 0834484795 – Petra 

 

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

 Mgr. Dita Bosman  

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

V malebné Camps Bay, v Kapském Městě nabízím psychologicko 

poradenské a terapeutické služby pro dospělé jedince a páry v obtížných 

životních situacích, s různými duševními, psychosomatickými a 

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

Shop 102F, First Floor 

The Promenade 

Victoria Road 

Camps Bay 

Cell: 073 6103006 

Fax: 086 6720904 

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za 

Web:  www.dbosmanpsychologist.co.za 

    

VÝBĚR ZE ZPRÁV 
 

ŘEPKY V ČESKU PO DVOU LETECH OPĚT PŘIBYLO. NAVZDORY PLÁNŮM VLÁDY 

Výměra ploch osetých řepkou se letos po dvou letech poklesu zvýšila. Příčinou je výhodná výkupní cena 
na světových trzích. To je v rozporu s plány státu, který chce pěstování řepky omezit. Podle zemědělců 
politika státu nefunguje. 
 

 
 

 
Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se výměra ploch osetých řepkou letos po dvou letech poklesu 
zvýšila o 7,3 procenta na 393 tisíc hektarů. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy za 
zvýšením plochy stojí hlavně vysoké světové ceny řepky. 
 
Zemědělcům nese zisk řepka, hájí premiér biopaliva i Babišův byznys 
Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík uvedl, že zvětšující se plochy řepky a 
pšenice jsou důkazem toho, že agrární politika státu nefunguje. Také podle mluvčí ministerstva 

mailto:dita@dbosmanpsychologist.co.za
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zemědělství Markéty Ježkové je za nárůstem ploch řepky její cena, která nevykazuje propad jako 
obiloviny. 
Podle schválené strategie by měla v Česku do roku 2030 klesnout výměra obilovin a olejnin. U obilovin o 
100 tisíc hektarů, u olejnin o více než 60 tisíc hektarů. „Snížení se týká především řepky olejné, která 
tvoří více než 80 procent ploch olejnin,“ uvedlo ministerstvo zemědělství. Ubývání řepky z polí chce 
dosáhnout přeřazením podpor více ve prospěch živočišné výroby. 
 
Sklizeň bude letos průměrná, kvalita obilí bude horší 
Podle Stehlíka ale státní podpora, která mají za cíl navýšení živočišné výroby, nefunguje. Stále tak vzrůstá 
podíl pšenice a řepky. Pýcha soudí, že nyní ještě plán agrární strategie nelze hodnotit, neboť ji vláda 
schválila teprve letos. 
Podle Ježkové půjde na základě dat statistiků letos o průměrnou sklizeň. „U zemědělců však panuje 
obava, že letošní sklizeň obilovin bude vykazovat zhoršenou kvalitu. Mnoho porostů obilovin i řepky je 
velmi silně polehlých v důsledku prudkých přívalových lijáků v jižních, středních a západních Čechách,“ 
uvedla mluvčí. 
Zemědělci letos zasadili méně jařin, které loni poničilo sucho, uvedl dále Pýcha. Naopak se o sedm 
procent meziročně zvýšily plochy jednoletých pícnin. Ty loni také trpěly suchem, podle Pýchy se tak 
vyčerpaly zásoby krmiv pro zvířata a mnozí zemědělci se nyní snaží zásoby obnovit. 
 
Deště, sucho, houbové choroby... 
To potvrdil i viceprezident Agrární komory ČR Josef Kubiš. „Poslední dva měsíce bylo v některých 
oblastech sucho, hlavně na lehčích půdách, a došlo k částečnému poškození porostů. Naopak poslední 
dobou se vyskytují značné přívalové deště, které způsobují místy silné polehnutí porostů, které bude mít 
vliv na ztráty při sklizni a na zhoršenou kvalitu,“ řekl Kubiš. Podle něj se u řepky začínají rozšiřovat 
houbové choroby, které se projeví i na výnosech. 
 
Ovocnáři přišli o velkou část úrody. Většina meruněk zmrzla 
Podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka by měla letošní úroda vést ke stabilizaci cen, 
které kvůli loňským nadprůměrným výnosům klesly. „Obecně čelí zemědělci nepříznivému cenovému 
vývoji, poslední známé číslo za květen ukazuje meziroční pokles cen zemědělských výrobců o 7,1 
procenta,“ uvedl. 
Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů statistiků klesne meziročně o 9,5 procenta na 
6,995 milionu tun. Loni byla ale sklizeň nadprůměrná. Na předpokládaném letošním poklesu se podílí 
snížení očekávaného hektarového výnosu i osevní plochy. Sklizeň řepky naopak stoupne o 4,5 procenta 
na 1,313 milionu tun, odhadl ČSÚ. 

Zdroj: Idnes.cz 

 
 

ČEŠI BOHATNOU, DUSÍ JE VŠAK VÝDAJE ZA BYDLENÍ. ZADLUŽENÍ STÁLE ROSTE 

 
Struktura útrat českých domácností za posledních dvacet let prošla výraznými změnami. Češi musí dát 
více než čtvrtinu výdajů za bydlení, před dvaceti lety to byla pouze pětina, vyplývá to ze statistiky Českého 
statistického úřadu. 
 
Každý Čech utratil loni měsíčně v průměru 16 672 korun, nejvíce pak za bydlení, a to 4 511 korun, druhou 
nejvyšší položkou byly potraviny, ty stály průměrného Čecha 2 855 korun měsíčně. Za alkohol a tabák 
utratil průměrný Čech 1 451 korun. 
„Struktura výdajů domácností se od roku 1995 změnila. Roste suma peněz směřujících na bydlení z 21 
procent na 27 procent. Naopak poklesl podíl výdajů za potraviny z 19 procent na 17 procent nebo na obuv 
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a oblečení z 6 procent na 4 procenta,“ říká Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ). 
„U nás je to hodně specifické tím, že vzrostly ceny bydlení, výrazně více než u jiných sledovaných položek, 
navíc se jedná o nezbytný statek, který nemůžete nahradit nebo omezit,“ vysvětluje Petr Musil z ČSÚ. 
Poklesl také podíl výdajů za alkohol a tabák, přestože ceny těchto položek dlouhodobě rostou. „Nedá se to 
interpretovat tak, že by Češi méně kouřili a pili, spíše výdaje na bydlení tak rostou, že se to musí odrazit 
na jiných položkách v té struktuře,“ míní Musil. 
 
Mzdy i dluhy rostou 
Protože Češi musí za bydlení obětovat největší část svých rozpočtů, snaží se situaci vyřešit vlastním 
bydlením. Stále více se tak zadlužují. Zatímco v roce 1995 dosahovaly průměrné dluhy domácností 
necelých 20 tisíc, loni přesáhly 132 tisíc korun. 
Investice do bydlení v loňském roce rostly. „Příznivý vývoj ekonomiky, růst příjmů a také nízké úroky 
hypoték umožnily v roce 2015 domácnostem investovat 160,8 miliard do bydlení, což je druhá nejvyšší 
hodnota za posledních dvacet let. Také ale vzrostlo zadlužení obyvatel o šest procent,“ říká předsedkyně 
Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. 
 
Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie jsou ale Češi mezi opatrnějšími. Při srovnání podílu úvěrů 
na celkových finančních aktivech a hodnotě obydlí mezi jednotlivými zeměmi EU patří k méně 
zadluženým. 
Čeští zaměstnanci brali v roce v průměru 8 845 korun měsíčně, loni to bylo 27 321, zvedly se jim v 
průměru platy třikrát. Mezi lety 2009 a 2013 mzdy stagnovaly, a tak je to pozitivní posun. Podnikatelům 
rostou příjmy pomaleji, před dvaceti lety si přišli průměrně na 30 280 loni, loni na 46 668. Nižší růst 
mezd podnikatelů může ale souviset také s tím, že mnozí pracují v tzv. švarc systému. 
Přestože se Čechům příjmy neustále zvyšují, stále je pro ně výhodnější jezdit za prací do západních zemí, 
nejčastěji do Německa a Rakouska. V průměru si v zahraničí vydělají 67 785 korun měsíčně. 
 

Zdroj: Idnes.cz 

 
 

PRŮMĚRNÁ MZDA V ČESKU STOUPLA NA 26 480 KORUN 

 
Průměrná hrubá mzda v Česku v prvním čtvrtletí vzrostla o 4,4 procenta na 26 480 korun, informoval o 
tom  Český statistický úřad (ČSÚ). Mzdy rostou nejrychleji od roku 2007, tedy od doby před začátkem 
světové finanční krize. 
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Průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období minulého roku vzrostla o 1 119 korun. Současně 
přitom meziročně stoupl i počet zaměstnanců o 2,1 procenta. 
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 4,5 procenta, v nepodnikatelské sféře vzrostla 
nominálně o 4,1 procenta. 
„Vyšší tempo růstu reálné mzdy jsme v prvním kvartále zaznamenali naposledy v roce 2007, tedy před 
propuknutím světové finanční krize,” upozornil ekonom společnosti Roklen Lukáš Kovanda. 
„Solidnímu růstu mezd nahrává v prvé řadě hospodářský růst spojený se setrvalým poklesem míry 
nezaměstnanosti. Firmy v mnoha oborech jsou už nyní nuceny se o vhodné zaměstnance přetahovat, což 
podporuje tlak na mzdový růst,“ dodal ekonom. 
 
Muži berou o tisíce víc  
K růstu mezd podle něj částečně přispěla i vláda, která k 1. lednu 2016 zvýšila minimální mzdu o 700 
korun. 
Na průměrnou mzdu většina populace nedosáhne, protože průměrné hodnoty vychylují vysoké mzdy 
nepočetné skupiny například vrcholových manažerů. 
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Medián mezd činil 22 533 korun. Jedná se o tzv. střední hodnotu, takže polovina zaměstnanců bere víc a 
polovina méně. Medián meziročně roste o 6,5 procenta. 
Muži mají značně vyšší mzdovou úroveň, v prvním čtvrtletí byl medián mezd žen 20 165 korun, naopak u 
mužů 24 570, uvedli statistici. 
 
Nejvyšší mzdy jsou v Praze, kde ale jako v jediném z krajů meziročně klesly o 0,7 procenta na 32 934 
korun měsíčně. Nejméně lidé vydělávají v Karlovarském kraji, a to 23 096 korun. 
 

Zdroj: Novinky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI  
 

JAN WERICH 

20 nepřekonatelných citátů moudrého  Jana Wericha 
 
Jan Werich (1905 – 1980) patřil mezi největší a nejváženější skvosty československé kultury 20. století.  
 
Do kulturního povědomí se dostal v polovině 20. let společně se svým kamarádem Jiřím Voskovcem. Oba 
vystudovali práva, ale oba to táhlo k divadlu. A tak se zrodil umělec, který přesto, že patří k našim 
největším hercům, je zároveň i jedním nejvíce nevyužitým. Doba nepřála. 
Hrál sice jen v pár filmech, ale v čem se objevil, to se díky němu stalo legendární. Kromě filmových a 
divadelních rolí ovšem po sobě Werich zanechal i odkaz literární. Dodnes jsou velmi populární a 
zlidovělé některé jeho citáty, motta a životní pravdy. My jsme vybrali dvacítku z nich. 
 

   
 
1. Kde blb, tam nebezpečno! 
2. Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. 
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3. Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. 
4. V boji s lidskou hloupostí nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. 
5. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. 
6. U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein. 
7. Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka. 
8. Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. 
9. Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží. 
10. Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor estetických požadavků. 
11. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a ne 
to, co není, jak tomu v mnoha případech je. 
12. Čas má plné kapsy překvapení. 
13. Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk. 
14. Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus 
je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád 
rozhoduje. 
15. Místo šavlí máme dnes tanky a lidi nedají pokoj a nedají pokoj a nedají pokoj. 
16. Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí 
dědkové a hloupé děti. 
17. Šaty dělají člověka. 
18. Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit. 
19. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho 
vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. 
20. Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše. 
 

                                                                                                                                                                          Zdroj:citaty.net   
                                                                                          Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Mária Ramsová 

 

 
HRADY A ZÁMKY 
 

KOKOŘÍN 

 
Opevněný palác s věží a hradbou zde vystavěl asi po roce 1320 Hynek Berka z Dubé.  
Na konci 15. století hrad obnovili v pozdně gotickém duchu páni z Klinštejna. Od poloviny 17. století 
nebyl Kokořín obýván a pustl. Až roku 1894 koupil zříceninu Václav Špaček ze Starburku, který se 
rozhodl hrad obnovit. Tyto práce vedl architekt Eduard Sochor a svým průběhem mezi lety 1911 a 1918 se 
jednalo o jednu z posledních romantických restaurací středověkého objektu. 
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Zdroj: zamky-hrady.cz,Miroslav Trčka a domaci.eurozpravy.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
 

HUDEBNÍ  OKÉNKO  
 

VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

 
“Výroba každého nástroje je dobrodružství, každý je originál a já se těším na výsledek,” říká Vít Kašpařík, 
výrobce lidových i historických hudebních nástrojů. 
 
Cesta z Brněnska na Valašsko 
Vít Kašpařík se narodil v roce 1970, žil v Blažovicích na Brněnsku, ale na Valašsko jezdil tak dlouho, až ho 
krása zdejší krajiny okouzlila natolik, že se mu stala před mnoha lety trvalým domovem. Osudový vztah k 
hudbě a hudebním nástrojům získal již v dětství díky svému otci Janu Kašpaříkovi, který se historickým 
hudebním nástrojům včetně jejich výroby věnuje doposud. 
Za hlavní kroky, vedoucí ke kýženému cíli, považuje Vít Kašpařík studium jednak na střední průmyslové 
škole slévárenské a jednak v oboru umělecké kovářství: Všechny tyto znalosti, včetně těch dalších 
získaných už jen samostatným studiem, jsou pro mě velmi cenné. O mou práci je díky tomu, že v oblasti 
jihovýchodní Moravy působí mnoho národopisných souborů, které potřebují repliky hudebních nástrojů, 
stále velký zájem. A tak je vyrábím i na ně hraju, zejména pak na ty typické pro zdejší region, říká V. 
Kašpařík. 
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Pod rukama V. Kašpaříka vznikají lidové i 
historické hudební nástroje. Nejjednodušší jsou 
malé dvoudírkové píšťalky, největší pak pastýřské 
trouby dlouhé 4 až 5 metrů. U lidových pastýřských 
píšťalek během času přibývaly další a další dírky, 
až vznikl nástroj podobný renesanční flétně. Flétny 
bývají většinou nezdobené a ponechané v 
přírodním stavu. Na základě objednávky je V. 
Kašpařík vyrábí spolu s dalšími, zejména 
dechovými nástroji. Jsou to bezové klarinety, 
dechové dudy, pastýřské píšťaly a pastýřské trouby 
různého ladění. Ze strunných nástrojů jdou na 
odbyt například dlabané housle ochlebky, což je 
rustikální nástroj vytvořený pouze z jednoho kusu 
dřeva: Ochlebky jsou menší housle ve tvaru chleba. 
Já jsem jim říkal haluzovky. Dělal jsem je totiž z 
javorové větve, kterou jsem rozštípl na půlky a pak 
jsem je vydlabal. Vzpomínám si, že při prvních 
houslích jsem si skutečný nástroj přeměřoval v 
hudebninách v Jablonci. Prodavač z toho byl 
zděšený. Říkal, pane, jestli chcete opravovat 
housle, nedělejte to, nebo to pokazíte. Netušil, že si 
je chci postavit sám (smích). Vždycky jsem do toho 
šel po hlavě, metodou pokus omyl, vypráví V. 
Kašpařík. Věnuji se i výrobě rustikálních dud, které 
jsou dechové a bez dymáku či dmycháku, což je 
dmýchací měch. 

 
Znalostí práce s kovem využívá, kromě výroby potřebného pracovního nářadí, také při zhotovování 
brumle: Brumle je malý kovový nástroj ve tvaru lyry. Když si ho přiložím k ústům a brnkám na jednu 
jeho část, vznikají velice specifické tóny. Klasické brumle se přikládají na zuby. Měl jsem tady ale pána, 
který chtěl hrát na brumle, ale zuby neměl. Proto jsem vymyslel takový tvar, aby brumle hrála sama o 
sobě, když se jen lehce přiloží ke rtům.Virtuosové hrající na tento nástroj existovali již v 18. století, v 
Českých zemích to byl František Kunert, který hrál hned na 16 druhů brumlí a své umění předváděl v 
letech 1821 – 1830 v Evropě. J. A. Komenský ve svém díle ORBIC PICTUS označil brumli názvem 
brumlačka, v ruštině se jí říká vargan, rumunsky drimba, německy maultrommel, anglicky djushard. Její 
nejstarší vyobrazení pochází z roku 1353 a brumli najdeme dokonce v anglické katedrále Exteter. U nás ji 
vyráběli a šířili zejména romští kovotepci, dokončuje výčet mistr svého oboru. 
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Ochlebky Brumle 
 
Vítězí přírodní materiál 
Dřevo potřebné k výrobě dechových nástrojů poskytují V. Kašpaříkovi beskydské lesy.  
Nejvíce využívá černý bez, ale i jasan, javor, smrk, buk, topol: Materiál na nástroj řežu v zimě a nechávám 
jej minimálně tři roky vyschnout. Pokud je to materiál třeba na fujaru nebo nějakou basovou flétnu, 
nechávám jej schnout třeba i pět, šest let. Bez hned nevrtám. Dám jej nejdříve do stodoly na stinné a 
větrané místo. Později jej nechávám stabilizovat už doma ve světnici na trámu. Je potřeba, aby to dřevo 
bylo v pokojové teplotě, jak potom bude hotovému nástroji nejvlastnější. Navrtám jej, každá píšťala má 
vlastní vrtání. Pak nástroj napouštím olejem, používám parafínový nebo lněný olej a teprve potom se 
věnuji dolaďování a barvě zvuku. 
 
 O tom, jak vzniká jednoduchá píšťala, vypráví zcela autenticky:  
Jsou dvě roviny. Buď to bude píšťala, která vzniká v terénu s kudlou na pastvě. To jsou nástroje, kterých 
si já osobně vážím nejvíc. Protože je na nich vidět ten nejvyšší řemeslný um. Kdy ten pastýř nebo výrobce 
si opravdu poradí jen s kudlou. A nepotřebuje vrtáky, soustruh, brusku a podobně. Já, když jsem je 
začínal vyrábět, používal jsem dláta a pilníčky. Tak, jak to dělá většina výrobců. Pak jsem se ale rozčílil, 
když jsem viděl, co s sebou všechno potřebuji. Vše jsem dal stranou a naučil se píšťaly vyrábět skutečně 
jenom jedním nožem. A dělám to tak dodneška. Stačí mi špičatější nůž. Vyberu si černý bez, ze kterého 
nejčastěji vyrábím, a ten uříznu mezi přeslenama. To je to místo, ze kterého vyrůstají další větvičky nebo 
lístky. V mezeře mezi nimi není žádná překážka, vnitřek se dá krásně vytlačit ven. Na to stačí rovný 
lískový klacek. Jakmile má člověk tuto trubičku, tak má základ píšťaly. 
 
Hudební nástroje ožívají 
Vít Kašpařík se kromě výroby hudebních nástrojů a jejich předvádění věnuje i hře na ně, hlavně na klavír 
a na klarinet, na něž se naučil hrát už v mládí. Své hudební i pracovní znalosti včetně poznatků o lidových 
hudebních nástrojích, zejména pastýřských, které se dříve užívaly na Valašsku, předává posluchačům na 
Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. 
S nástroji vzniklými v jeho dílně se můžeme setkat hned v několika muzejních institucích, poslechnout si 
zvuk některých z nich, nebo dokonce sledovat ukázku z jejich výroby lze ve Valašském muzeu v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm nebo na adventních trzích v Hradci Králové: Lidé, kteří chodí přímo za mnou, 
to už jsou většinou muzikanti, kteří mají konkrétní požadavek. Ale když prodávám třeba ve skanzenu, 
jsou to často nahodilí kolemjdoucí, které třeba osloví zvuk koncovky. Koncovka je název lidového 
nástroje ze Slovenska. Jedná se o flétnu, kde se tóny vyluzují otvorem na spodní části, nebo-li konci. 
Jedná se o nástroj s velmi líbezným tónem. I když je to nástroj lidový, tak není úplně jednoduché z něho 
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vyloudit krásný tón a nebo hezkou melodii. U nás v Čechách ještě pořád převládá názor, že pokud člověk 
neprošel liduškou, tak není muzikant a nemůže tudíž hrát. Já se snažím lidi přesvědčit, že to tak není.  
 

 

Nikdo mne například nepřesvědčí, že v sobě nemá 
rytmus. Protože když člověk kráčí, má rytmus. 
Zkuste si jít mimo rytmus, nejde to. Když dám 
lidem do ruky koncovku, která sama o sobě ladí, 
tak jsou překvapeni, že to hraje. Často si pak 
nástroj třeba koupí. 
 
Hra na koncovku 
 
Jméno Kašpařík je známé i za hranicemi – v Polsku 
nebo v Německu, kde se otec a syn Kašpaříkovi 
pravidelně zúčastňují tradičního evropského 
hudebního festivalu se zaměřením na lidové 
nástroje. 
 
V roce 2009 byl Vít Kašpařík oceněn titulem 
ministra kultury ČR Nositel tradice lidových 
řemesel. 
 
Lidé se mne ptají, jak dlouho jim píšťala vydrží. Já 
jim vždycky říkám, že je musí přežít, pokud se k ní 
budou slušně chovat. 
 
 

Zdroj: www.mistnikultura.cz,                                                                                                                                                                                                                                                                     
www.valassky.denik.cz 

www.brumle.cz 
www.ceskatelevize.cz 

www.ireceptar.cz 

 

 

KONCERT UVNITŘ TEMELÍNSKÉ VĚŽE 

 
Jihočeská filharmonie jako historicky první na světě vystoupila v jaderné elektrárně Temelín! Kvarteto, 
složené z prvních hráčů orchestru, jelikož celý se do omezeného prostoru nevešel, zahrálo především 
Mozartovu hudbu v netradičním prostředí ve složení Martin Týml (housle), Kristýna Kočová (housle), 
Eva Mrkvicová (viola) a Jiří Šlechta (violoncello). 
 
Zcela mimořádný koncert odehrála v pondělí 20. června Jihočeská filharmonie. Kvarteto složené z 
prvních hráčů zahrálo uvnitř chladicí věže provozované jaderné elektrárny. Těleso tak chtělo využít toho, 
že jedna z temelínských dominant prochází revizí a společnost ČEZ je navíc několik let generálním 
partnerem přesahových koncertů Jihočeské filharmonie. Ve střední Evropě a patrně i na světě jde o první 
podobnou událost. Koncert měl ale zásadní omezení – poslechlo si ho z bezpečnostních důvodů jen 16 
návštěvníků. 
„S myšlenkou koncertu uvnitř Temelína si pohráváme už dva roky. 
Chladicí věž je neskutečný obrovský prostor s neopakovatelnou akustikou, ale udělat uvnitř koncert je  z 
bezpečnostních a provozních důvodů strašně složité. Ale najednou se vyskytl termín,“ zdůvodňuje záměr 

http://www.ireceptar.cz/
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ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda, „a orchestr využil toho, že jedna ze čtyř temelínských 
dominant prochází po osmi letech pravidelnou revizí a bylo možné se dostat dovnitř.” 
 
Koncert navázal na jiné neobvyklé 
projekty i úspěšnou přesahovou řadu, 
kdy filharmonie uvedla několik 
světových premiér - např. jazzové 
podoby hudby Bohuslava Martinů, 
projekt Balada pro banditu nebo 
skladby trojice Voskovec, Werich, Ježek 
v nových úpravách. Natáčela své klipy 
na Stezce korunami stromů i 
katamaránu na lipenské přehradě. Ale 
ve věži atomové elektrárny nehrála ještě 
nikdy. A ani žádná jiná filharmonie na 
světě. 
Chladicí věže elektrárny Temelín jsou 
nejvyšší v České republice. Měří 155 
metrů a každá obsahuje více než milion 
metrů kubických vzduchu.  

 

Malý hudební soubor se na ploše srovnatelné s největším českobudějovickým náměstím Přemysla 
Otakara II. vizuálně ztrácel, ale tvar rotačního hyperboloidu uvnitř umožňoval výborný poslech. 
 

Zdroj: www.jcfilharmonie.cz 
www.budejovice.idnes.cz 

 

 

COLOURS OF OSTRAVA 

 
Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný v Ostravě.  
Od roku 2012 se koná v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic - bývalém areálu hutí, dolů a železáren. 
První ročník proběhl v roce 2002. Loni Colours of Ostrava navštívilo přes 43 tisíc návštěvníků, festival 
nabídl přes 300 programových bodů na 16 otevřených i krytých scénách. 
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Letos na festivalu Colours of Ostrava vystoupí např. dcera rabína Victoria Hannaová z Izraele rapující 
starověké židovské texty. Přestaví se i polská herečka a zpěvačka Maria Peszeková. Polská kontroverzní 
umělkyně v Česku stráví část léta, po ostravském festivalu se představí také jako hlavní zahraniční hvězda 
na festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně na Opavsku. 
 
Program festivalu obohatí i další ženské hlasy. Přijede devatenáctiletá norská zpěvačka Aurora, která na 
sever Moravy přiveze pohádkově temný elektropop, a holandská zpěvačka vystupující pod uměleckým 
jménem Kovacs, která svým syrově zabarveným hlasem připomíná nejen Amy Winehousovou. 
Vystoupí i norská elektropopová zpěvačka, skladatelka, textařka a hudebnice Susanne Sundförová, a 
nekonformní polská zpěvačka Maria Peszeková, která je známá také jako herečka z filmů Agnieszky 
Hollandové a Jerzyho Stuhra. 
"Polská zpěvačka Maria Peszek nedává už léta polským konzervativcům spát, má blízko k popu, rocku, 
kabaretu i punku a doma je za celebritu, od níž se čekají nekonformní činy," uvedl mluvčí akce Jiří 
Sedlák. Podle něj v minulosti zazářila na divadelních prknech, v televizi a ve filmech.  
Extrémní pozornost na sebe ale strhává hudbou. Produkuje otevřené, emotivní a silně provokativní 
písně. 
 
Patnáctý ročník Colours of Ostrava se uskuteční od 14. do 17. července. Vystoupí na něm i islandská 
skupina Of Monsters and Men. V Česku autoři hitu Little Talks zahrají poprvé. Další velkou hvězdou 
bude britský písničkář Passenger. Klip k jeho písni Let Her Go na internetu vidělo víc než 800 milionů 
lidí. Už dříve oznámenými jmény jsou například ANOHNI: Antony & the Johnsons + Oneohtrix Point 
Never + Hudson Mohawke, CC Smugglers, The Unthanks nebo My Baby. 
 

Zdroj: www.colours.cz 
www.tyden.cz 

Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková 

 

ZAJÍMAVOSTI 
 
PŘI VÝBĚRU ZMRZLINY JSOU ČEŠI KONZERVATIVNÍ, VEDE MÍŠA A VANILKOVÁ 

 
Každý Čech sní za rok v průměru 3,2 litrů zmrzliny a spotřeba v posledních pěti letech mírně narostla. 
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Chuť milovníkům ledové pochoutky sice dokáže zkazit chladné počasí, rostoucí cena je však tolik 
neodradí. 
 
Podle společnosti Nielsen se spotřeba zmrzliny v Česku v posledních pěti letech pohybovala mezi 33 a 
35 miliony litrů za rok. Pokles či růst poptávky se sice měnil podle počasí v daném roce, zdá se však, že 
rostoucí ceny zákazníkům příliš nevadily. Zatímco před pěti lety stál litr zmrzliny v průměru 75 korun, 
během posledních dvanácti měsíců to bylo o deset korun více. Přesto spotřeba narostla o osm procent. 
Vedle privátní značek trhu dominují v podstatě jen tři výrobci. Jde o Bidvest a jeho značku Prima, dále 
pak Nestlé s kopečkovými zmrzlinami Mövenpick a jedničku trhu Unilever. Pod tu spadá jednak 
značka Algida, především však nejoblíbenější česká zmrzlina Míša. 
„Jedná se o českou značku s dlouholetou tradicí, která se u spotřebitelů těší mimořádné oblibě. 
Zákazníky nejvyhledávanější je stále klasická tvarohová varianta. Spotřebitelé ale velmi pozitivně 
přijímají i novinky, které pod touto značkou uvádíme,“ říká mluvčí Unileveru Veronika Kúšiková. 
 

  
 
„Jedná se o českou značku s dlouholetou tradicí, která se u spotřebitelů těší mimořádné oblibě. 
Spotřebitelé ale velmi pozitivně přijímají i novinky, které pod touto značkou uvádíme,“ říká mluvčí 
Unileveru Veronika Kúšiková. 
 
Konzervativní jsou Češi i co se týče kopečkové zmrzliny. Podle společnosti Nestlé spotřebitelé sice rádi 
vyzkouší novinky, mezi nejoblíbenějšími se však draží stále ty stejné příchutě. Jde především o 
vanilkovou, čokoládovou, jahodovou a oříškovou. 

Zdroj: idnes.cz 
 

V GRILOVÁNÍ PATŘÍ ČEŠI KE SVĚTOVÉ ŠPIČCE 

 
Grilovací sezóna odstartovala. S šestadevadesáti procenty obyvatel, kteří někdy v životě grilovali, patří 
Češi k světové špičce. Více než desetkrát ročně griluje každý čtvrtý Čech. 
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Celých 96 procent populace 
v České republice grilování 
už někdy zažilo a z toho 98 
procent respondentů 
potvrdilo, že grilují 
několikrát do roka. Vyplývá 
to ze spotřebitelského 
průzkumu značky 
Velkopopovický kozel. 
 
V exkluzivním průzkumu 
společnost Tesco zase 
zjistila, že Češi utratí za 
nákup na gril 100 korun na 
osobu. 

 
„Grilovačky jsou u Čechů velmi oblíbenou formou setkávání se s přáteli nebo s rodinou. Na grilu 
nejčastěji připravují maso, 97 procent z nich, 74 procent dělá klobásky a uzeniny, 68 procent 
nezapomíná na zeleninu, 55 procent volí ryby,“ řekl Právu mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. 
 
Mezi produkty, které se v grilovacích speciálech objevují nejčastěji, je krkovice, grilovací klobásky či 
špekáčky 
Nejoblíbenějšími druhy masa na grilování jsou vepřové (45 %) a kuřecí (44 %). Hovězí maso pak 
griluje jen 7 procent Čechů. Ale právě podíl hovězího masa narůstá. „Souvisí to i se zdravým životním 
stylem, kdy se stále častěji upřednostňují čisté nemarinované hovězí steaky,“ uvedla Blanka Buchelová, 
nákupčí masa společnosti Tesco. 
 
„Oblíbenost grilování si uvědomují také prodejci, kteří obohacují své klasické akční letáky o maso, 
zeleninu a doplňky vhodné pro grilování. Mezi produkty, které se v grilovacích speciálech objevují 
nejčastěji, je krkovice, grilovací klobásky či špekáčky, nechybí však ani lilek či cuketa,“ uvedl Petr 
Miklík z Kupi.cz. 
 
Kdo by se chtěl však uchlácholit, že ugriluje-li si hovězí či sýry nebo zeleninu, zdravě pojí, vyvede ho 
výživový poradce rychle z omylu. „Grilování jednoznačně nelze považovat za zdravý způsob úpravy 
jídla. A to kvůli vysoké teplotě, přepalování a obsahu tuku. Maso nakládáme v oleji a je také většinou 
tučnější, krkovička je přece jen na grilu chutnější. Pak samozřejmě ty majonézové omáčky a dipy. Na 
grilu většinou všechno přepalujeme, takže pak konzumujeme i takto vzniklé karcinogenní látky,“ 
varuje nutriční specialistka Kateřina Šimková. 
 
Ani špekáčky s vysokým obsahem masa podle Šimkové nemůže žádný výživový terapeut doporučit, ale 
nějaké zdravější varianty grilování přece jen existují. 
 

Zdroj: Novinky.cz 

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTKA SLAVÍ 65 LET, BYLA PRVNÍ NA SVĚTĚ 

První protialkoholní záchytná stanice vznikla v roce 1951. Na svém kontě má tisíce a tisíce vyléčených 
alkoholiků. Málokdo ví, že právě v Praze u Apolináře proběhl výzkum, který prokázal škodlivost 
alkoholu za volantem a nastolena tak byla nulová tolerance, která platí dodnes. 
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Za založením stál psychiatr a specialista na léčení alkoholismu i dalších závislosti Jaroslav Skála (1916 
- 2007). Nejprve v budově u kostela sv. Apolináře vzniklo lůžkové oddělení a o tři roky později přibyla 
protialkoholní záchytná stanice, svého druhu první na světě. 
Na nedostatek pacientů se lékaři stěžovat nemohli, zvláště v některé dny. „Dřív se dala sledovat určitá 
období, dokonce i určité dny, kdy záchytka byla zcela obsazená. Jednalo se zejména o MDŽ a pak 
významné svátky jako Josef nebo Karel,“ popsal Novinkám primář kliniky adiktologie Petr Popov. 
 
Prokázali, že alkohol za volantem škodí 
Hlavní význam záchytné stanice byl preventivní, nabízela služby lidem, kteří měli problémy s 
alkoholem. Bezprostředně po vystřízlivění jim tudíž byla nabízena léčba. 
„Záchytka byla také důležitá tím, že zde proběhl rozsáhlý výzkum o zachycení řidičů pod vlivem 
alkoholu. Výsledkem toho byla právní úprava, která může za to, že dnes platí nulová tolerance alkoholu 
za volantem,“ doplnil Popov. 
Záchytka se v minulosti dvakrát stěhovala. Nejprve ji přemístili do nemocnice Na Míčánkách a 
následně do areálu Bulovky, kde sídlí dodnes. Od roku 2013 ji provozuje Městská poliklinika Praha. 
Na záchytce je 22 lůžek. Pokoje jsou dvou- nebo třílůžkové, a v jednom pokoji se nachází lůžko pevně 
připevněné k zemi. Zde se na dobu nezbytně nutnou kurtují agresivní klienti. 
 
A jak obyčejně probíhá procedura? Po přijetí je klientovi provedena dechová zkouška a po následném 
vyšetření lékař rozhodne o případné hospitalizaci. 
„Nejprve klienta odstrojíme a sepíšeme seznam jeho věcí. Poté provedeme hygienu a klient je odveden 
na pokoj. Během hospitalizace mu je podáván čaj,“ popsal postup vrchní sestra Miroslav Kočí. 

 
Zdroj: Novinky.cz 

 

ČEŠI SE ZAČÍNAJÍ VÍC OZBROJOVAT, NEJVĚTŠÍ ZÁJEM JE O PISTOLE 



 

Krajanské listy 

Červenec a Srpen 2016 19/35 
 

Počet žadatelů o zbrojní průkaz v poslední době výrazně stoupá. Nových majitelů oprávnění bylo loni 
téměř o dva tisíce víc než o rok dříve. Zvyšuje se také počet nově registrovaných zbraní. Vyplývá to ze 
statistik Policejního prezidia. Podle odborníků za to částečně může i strach ze současné situace v 
Evropě. 
„V souvislosti se situací, která panuje v Evropě, spousta lidí žádá o zbrojní průkaz v nesrovnatelně 
větším objemu, nárůst jsme zaznamenali až o 200 procent. Na naší střelnici je v průměru 40 až 50 
žadatelů měsíčně. Úspěšnost složení zkoušky je pak 70 až 80 procent,“ uvádí Jan Fröhlich, majitel 
střelnice v pražských Čestlicích. 
To potvrzuje i prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek. 
„V horizontu posledního roku evidujeme větší zájem, že si občané chtějí pořídit zbraně pro soukromé 
použití,“ uvedl Hynek. „Částečně to způsobuje obava ze zhoršování bezpečnostní situace v Evropě,“ 
dodal. 
Nárůst nákupu zbraní za poslední dobu pak registrují i prodejci zbraní a střeliva, podle kterých je to 
logické vyústění zvýšeného počtu nových majitelů zbrojních průkazů. 
 
Ochrana zdraví a majetku  
Zbrojní průkazy se dělí na šest skupin podle účelu držení zbraně, které jsou označeny od A do F. 
Nejrozšířenější kategorií je E, tedy pro ochranu zdraví a majetku. Majitel takového průkazu může u 
sebe nosit až dvě zbraně. Cena za pořízení zbrojního průkazu se pohybuje kolem tří tisíc korun. 
Počet nových držitelů průkazů se průměrně drží kolem sedmi až osmi tisíc. Loni jej ale získalo téměř o 
dva tisíce lidí více než v předchozím roce. 
Celkový počet lidí, kteří vlastní zbrojní průkaz, za posledních pět let klesl téměř o dvacet tisíc. Mírný 
nárůst ale loni oproti roku 2014 zaznamenaly průkazy skupiny E, které majitele opravňují k užívání 
zbraně k ochraně zdraví, života nebo majetku. V roce 2015 tento typ průkazu mělo skoro 232 tisíc lidí, 
což je o dva tisíce více než v předchozích dvou letech. Drtivou většinu majitelů představují muži, 
bezmála 92 procent. 
Co se naopak zvyšuje, je počet registrovaných zbraní mezi lidmi. Loni policie evidovala přes osm set 
tisíc zbraní. Před deseti lety jich bylo o téměř třicet procent méně. V roce 2015 se počet zbraní oproti 
předchozímu roku zvedl o padesát tisíc, což znamená více než sedmiprocentní nárůst. 
Nejoblíbenějšími zbraněmi v ČR jsou samonabíjecí pistole rakouský Glock 17 a CZ 75 Compact české 
provenience, obě ráže 9 mm Luger. 
Stovky případů nedovoleného ozbrojování  
Policie eviduje každoročně kolem 450 trestných činů nedovoleného ozbrojování. 
Koncem loňského roku schválila vláda v reakci na události v Uherském Brodě a Vrběticích návrh 
novely zákona, která by zpřísnila podmínky pro držitele zbrojních průkazů. Například platnost průkazů 
by se měla zkrátit o polovinu z deseti na pět let. Každých pět let by podle novely měli také držitelé 
průkazů podstupovat zdravotní prohlídky. Přísnější režim by podle ministra vnitra Milana Chovance 
(ČSSD) měl platit i pro nakládání s municí, a to jak fyzickými, tak i právnickými osobami. Návrh musí 
ještě projít Poslaneckou sněmovnou a Evropskou komisí.  
 
A i Evropská komise ve stejné době, tedy záhy po teroristických útocích v Paříži, představila plán 
zpřísnění unijní směrnice o nabývání a držení zbraní. Podle tohoto návrhu by například soukromé 
osoby neměly vůbec možnost vlastnit určité typy poloautomatických zbraní, přísnější podmínky by 
měly platit i pro sběratele nebo majitele deaktivovaných a papírově znehodnocených zbraní.  
 
Podle kritiků by přísnější směrnice mohla nahrát teroristům, protože majitelé dosud legálních zbraní 
by se jich začali zbavovat na černém trhu.  

Zdroj: Novinky.cz  
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DOMÁCNOSTI SI BUDOU MOCI VYRÁBĚT ELEKTŘINU Z BIOMASY, DÍKY ÚSPORNÉ 
MIKROELEKTRÁRNĚ 

K výrobě elektřiny v domě nebo bytě již brzy bude stačit jen dřevo, sláma nebo jiná biomasa. 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení technického 
(ČVUT) v Praze pokřtilo první prototyp mikroelektrárny WAVE, která domácnostem nabídne levnou 
výrobu elektřiny z biomasy. Má tak nahradit běžné kotle. 
„Výsledky zkušebního provozu, kdy zařízení využívá unikátní infrastruktury UCEEB, a jeho nasazení je 
blízké provozu reálnému, naplňují naše očekávání. Koncoví zákazníci v konečném důsledku ušetří asi 
třetinu svých nákladů na elektřinu,“ řekl vedoucí realizačního týmu mikroelektrárny Jakub Maščuch. 
 

 

Do bytů s dřevními štěpkami 
 
Mikroelektrárna WAVE bude po uvedení na trh 
sloužit jako energetický zdroj do bytových 
domů a menších lokálních kotelen. 
 
Zařízení vychází z technologie vyvinuté v 
UCEEB ČVUT a pracuje na principu takzvaného 
organického Rankinova cyklu. Jako palivo 
využívá biomasu, konkrétně dřevní štěpky. 
 

Zisk „Ekologického oskara” 
Křtu zařízení, které v roce 2015 vyhrálo v soutěži Ekologický oskar cenu pro nejlepší nápad, se 
zúčastnil také místopředseda vlády pro vědu Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). 
 
„Soutěž Ekologický oskar vznikla proto, aby nacházela a podporovala užitečné projekty, které pomohou 
společnosti a zároveň uleví životnímu prostředí. Mikroelektrárna WAVE byla od začátku velmi 
zajímavým nápadem s ohromným potenciálem,“ uvedl Michael Fehn, předseda představenstva E.ON 
Czech Holding AG. 
 
Český výrobek využívající dostupné zdroje 
„Vývoj nových zdrojů energie a oblast energetiky vůbec patří mezi národní výzkumné priority. 
Mikroelektrárna WAVE, na rozdíl třeba od solárních panelů, je výrobkem českým a využívá zdroj, 
jehož máme dostatek. Dostupný, malý a levný zdroj elektrické energie je dobrou alternativou k velkým 
elektrárnám, které se obtížně regulují a je tak potřeba počítat s velkými ztrátami pro pokrytí špičkové 
spotřeby," řekl Bělobrádek. 
Prototyp, který je ve fázi testování a přípravy pro komercializaci, bude v průběhu tohoto roku 
vylepšován. Cílem je zefektivnit zařízení tak, aby bylo nejen cenově dostupné, ale i jednoduše 
ovladatelné. Kotelna bytového domu může vyrobenou elektřinu využít pro vlastní spotřebu, nebo ji 
prodat do veřejné distribuční sítě. 
Zařízení je možné technologicky vybavit i pro takzvaný ostrovní provoz, tedy pro nasazení v místech 
bez připojení k elektrizační soustavě. 
 
Zkoumání úspor energií  
Stavba Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě začala v roce 2011, 
je společným projektem čtyř fakult ČVUT. Otevřeno bylo o tři roky později, zcela hotov je projekt od 
loňska. Investice částečně placená z evropských dotací činila zhruba 670 miliónů korun. 
 
Letos centrum nakoupilo přes 80 přístrojů, laboratorního vybavení a softwaru za 40 miliónů korun, 
také za přispění evropských dotací. Jednalo se například o zařízení na zkoušky mrazuvzdornosti 
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stavebních materiálů, elektromobil, stacionární bateriové úložiště anebo lis na zkoušku tlakem. 
 
Vědci v centru zkoumají například způsoby úspory energií při provozu budov, inovace při stavbách, 
efektivní využití obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a 
environmentální souvislosti. 

Zdroj: Novinky.cz 
 

ČESKO NENÍ JEN ZEMÍ HRADŮ A ZÁMKŮ, ALE TAKÉ ROZHLEDEN 

Česko je nejen zemí hradů a zámků, ale také rozhleden. V republice je jich zhruba 400, přičemž jen z 
patnácti z nich se o prázdninách turisté nepokochají pohledem na krajinu. Česká republika je tak 
společně s Německem, kde jsou rozhledny téměř na každém kroku, malou rozhlednovou velmocí. 
„Nabídka je opravdu velká, od historických staveb, technických unikátů až po ty nejmodernější 
vyhlídkové stavby, které jsou zajímavé svojí netradiční architekturou,“ řekl Právu místopředseda Klubu 
přátel rozhleden Pavel Gejdoš. Sdružení má přes 120 členů a tisíc příznivců. Patří k horlivým 
návštěvníkům rozhleden a propagují je na sociálních sítích. 
 
K oblíbeným historickým vyhlídkovým věžím se bezesporu řadí Minaret v parku zámku v Lednici na 
Břeclavsku. Na přelomu 18. a 19. století si jej nechal postavit jako vyhlídku knížecí rod Lichtenštejnů. 
Nyní jej ročně navštíví přes 100 000 turistů. Romantickou podobu má například rozhledna u zámku 
Krásný Dvůr na Lounsku. Za návštěvu podle znalců stojí architektonicky skromnější rozhledna v parku 
zámku v Praze-Průhonicích. 
 

  
 
Oblíbená rozhledna Bramberk v Jizerských 
horách. 

 
Klínovec 

 
K novinkám letošní sezony patří rozhledna v Mikulčicích na Hodonínsku, z níž je výhled na základy 
velkomoravského hradiště Valy. Velmi netradiční je svým vzhledem loni otevřená ostravská stavba Bolt 
Tower. Jde o vysokou pec, na níž vznikla vyhlídková nadstavba. 
 
Nadšenci si pochvalují krásný výhled na krajinu z nové rozhledny Kelčský Javorník na Kroměřížsku. 
Velký zájem budou mít patrně turisté o Stezku v oblacích na Orlickoústecku otevřenou v prosinci. Jde 
o 750 metrů dlouhou vyhlídkovou trasu. Stavba je vysoká 55 metrů. 
 
Nejvyšší bude u Boskovic 
Jen v letošním roce bylo v Česku otevřeno zhruba pět nových nebo opravených rozhleden a vyhlídek. 
Patří k nim například zrekonstruovaný vodojem v Kladrubech nad Labem. Opravená je Věžka v 
Čechách pod Kosířem na Prostějovsku a k novinkám patří také vyhlídka na nové vodárenské věži v 
Boskovicích, z níž lze obdivovat městské památky. K současným vyhlídkovým stavbám v republice 
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přibydou brzy další. 
„Místo dřevěných rozhleden, vypadajících jedna jako druhá, je nutné stavět něco originálního. Jde to. 
Máme věž ve tvaru číše na víno u Veselí nad Moravou nebo špulky na nitě na vrchu Březák na 
Benešovsku,“ doplnil Gejdoš. S kolegy se těší na stavbu nejvyšší rozhledny na Moravě, která bude ve 
Velenově u Boskovic. 
 

  
 
Rozhledna v Koutech nad Desnou 

 
Křemešník pohled z rozhledny 

 
Plánuje se i stavba věže na česko-polské hranici na hoře Králický Sněžník nebo na vrchu Velké Deštné 
v Orlických horách. Ještě před čtyřmi roky bylo v ČR kvůli nejrůznějším problémům uzavřeno asi 30 
rozhleden. Jejich počet se postupně snižuje. 
 
Uzavřeny jsou například rozhledny Petřín v Jablonci nad Nisou a Doubská hora v Karlových Varech. 
Obě jsou architektonicky zajímavé a v dobrém stavu. Jsou ale součástí objektů, v nichž je restaurace 
nebo hotel. Tyto stavby jsou momentálně v prodeji. O jejich zpřístupnění rozhodnou noví majitelé. 
Šance jsou ale velké. 

Zdroj: Novinky.cz 

 
 

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZNAČEK - ETA 

ETA: Od žehliček z Hlinska až k výrobě ETA v Číně 

Dvanáctimilionová armáda žehliček a vysavačů, které měly být postrachem všeho prachu. Spotřebiče 
značky ETA byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti. A ještě pět let po pádu 
železné opony byste v každém bytě či domě našli v průměru tři tyto spotřebiče. 
 
ETA se dlouhodobě drží mezi nejznámějšími českými značkami, její popularita je srovnatelná se značkou 
Škoda. Předchůdce známého brandu, společnost ESA, založil v roce 1943 v Hlinsku podnikatel Jan 
Prošvic. Zatímco v počátku k obchodnímu úspěchu stačily žehličky a nový model stačilo přinést jednou 
ročně, dnes přichází pod značkou ETA na trh kolem padesáti nových výrobků za rok a z části pocházejí z 
Číny a jiných zemí. 
 
ETA se v prvních letech prosadila jako výrobce žehliček, v padesátých letech 20. století po znárodnění a 
začlenění do koncernu Elektro-Praga přebraly prim vysavače. Právě tyto dva výr obky se za socialismu 
objevily v téměř každé domácnosti. Vysavačů ETA x400 se od roku 1981 za 16 let vyrobilo téměř 2,5 
milionu kusů, suchých žehliček ETA 219/220 vyrobili pracovníci podniku od roku 1972 téměř 11,5 
milionu kusů. 
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S pádem železné opony a invazí zahraničních značek jako Bosch, Philips, LG či Rowenta, začínala být 
značka ETA v českých domácnostech čím dál tím vzácnější. Ještě v polovině 90. let však každá česká 
domácnost vlastnila v průměru 3,4 výrobku této značky. Dnes společnost uvádí, že je v každé domácnosti 
alespoň jeden spotřebič ETA. 
V roce 1993 zamířil výrobce pod názvem ETA Elektro-Praga Hlinsko do prodeje formou kuponové 
privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. 
 
Do nabídky firmy postupně přibývaly nové typy spotřebičů, přes fény, mixéry až po domácí pekárny. 
Zároveň s tím se snižoval podíl výroby v Česku. Souvisí to i se změnami vlastníků v novém tisíciletí a 
změnou strategie, která s sebou přinášela úspory. 

    
 
V roce 2007 koupila firmu investiční skupina Benson Oak Gabriela Eichlera od liberecké společnosti 
Plastkov Marka Rybáře. ETA v té době vyráběla i díly pro automobilový průmysl, s novým majitelem ale 
došlo ke změně struktury a výroba domácích spotřebičů se osamostatnila. Bratislavský rodák a bývalý 
manažer Bank of America Eichler přebíral firmu s více než tisícovkou zaměstnanců. 
 
Přišla však finanční krize, propouštění, demonstrace... Během pěti let se počet zaměstnanců snížil na 
desetinu. V roce 2011 firmu koupil zlínský HP Tronic - vlastník prodejen s elektronikou Euronics, a v 
témže roce po téměř sedmdesáti letech výroba v Hlinsku skončila. Část sortimentu se přesunula na 
Moravu, do závodu E technik v Miloticích nad Bečvou, kde původně ETA také vyráběla. Pro firmu 
pracovalo už jen sto lidí a pouze třetina produkce nesla českou stopu - například vysavače. 
 
Likvidace firmy, hlásaly odbory 
Změny v těchto turbulentních dobách těžce nesli zaměstnanci, z nichž někteří pracovali v hlinské fabrice 
desítky let. Odboráři vinili vedení z likvidace firmy, která podle nich začala pod vedením Benson Oak. 
„Je to normální ekonomický vývoj, když z jedné oblasti lidé odcházejí a v jiných jsou přijímáni. 
Přemístěním výroby, skladů a servisů se podařilo ušetřit desítky milionů korun, které jdou ve prospěch 
Ety, a tyto peníze můžeme vložit do jejího rozvoje. Jestliže v Hlinsku opouští firmu desítky lidí, tak v 
Týništi nad Orlicí, Plané nad Lužnicí, ve Zlíně nebo v Miloticích nad Bečvou zase desítky lidí nabíráme,“ 
vysvětloval v roce 2012 v rozhovoru pro MF DNES předseda představenstva a ředitel firmy Jiří Pathy. 
 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 
 

 

RETRO KOUTEK 
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Gumáci pro batolata 

Tohle jsou gumové hračky, které s těmi pozdějšími 
gumáky, co se objevili v televizi, neměly nic 
společného. Tyto byly určeny batolatům v tehdejší 
době. Výběr nebyl špatný, avšak srovnat to s 
dnešním nelze. A tak jsme asi každý žmoulali a 
okusovali kačera, kočičku či slona a do vaničky s 
námi chodila kačenka…. 
 
 

 

 

Dropsy… 
 
Toto byly jedny z nejrozšířenějších bonbonů. 
Dropsy, měly různé příchutě, ale pomeranč a 
citron byly asi nejžádanější. Tvrdé bonbony, když 
jste si jich dali víc, horní patro v ústech bylo na 
tuty sedřené… 

 
 

 

Křesílko na dovču… 
 
Už se chystáte na dovolenou? Pod stan do 
Chorvatska nebo po tuzemsku k řece či nějaké 
vodní nádrži? 
 
Pak nezapomeňte na skládací křesílka. Jeden 
takový retrotyp pro vás máme. 
 
Také jste takové měli? Za socíku jiná cestovní 
křesílka nebyla… 
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Holící sada 
 
Když pomineme elektrické holicí strojky, tak toto 
byla další pomůcka, jak mít tvář, jako dětský 
zadeček… 
 
Žiletky a škrabka, namydlit a už to jelo… Kdo byl 
nešikovný, končil v krvi, ale jinak to šlo. 
 
Ještě se vyráběla škrabka kovová a tím veškerá 
vymoženost v holení končila. 
 
Používáte škrabku dodnes? 

 

 

Zažvýkáme si.. 
 
Tak tady jsou snad všechny druhy tehdy 
dostupných žvýkaček. I když jasně, že byly i 
další, jako ty kuličky, kterých bylo deset v řadě… 
Kdo by rád nežvýkal? Ani nás to naštěstí 
neobešlo a žvýkačky se vyráběly v tuzemsku, byť 
za socíku bylo žvýkání považováno za vrchol 
nezdvořilosti… 
 
Které jste měli nejraději? 

  

  
  
  

Zdroj: starypaky.cz 
Rubriku připravila: Mária Ramsová 

 
 
ZDRAVÍ 
 

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - TEPLICE 
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Lázně Teplice jsou nejstarší lázně 
ve střední Evropě s téměř 
dvoutisíciletou tradicí lázeňství.  
 
Nacházejí se na severu Čech v 
podhůří Krušných hor. Počátky 
historie samotného města Teplice 
jsou spojeny s léčivými prameny, 
které byly známy již před dvěma 
tisíci lety.  

 
 
 
Tuto skutečnost dokládají 
archeologické nálezy 
římských mincí v Pravřídle a 
nálezy keltských mincí a 
šperků z počátku našeho 
letopočtu v Obřím prameni u 
Duchcova. 
 

V 18. a 19. století byly Teplice nazývány Malou Paříží či Salonem Evropy, jehož nejvýznamnějšími 
návštěvníky byli car Petr I., švédský král Gustav IV., pruský král Bedřich Vilém III., Ludwig van 
Beethoven, Johann Wolfgang Goethe, Richard Wagner, Frederick Chopin a Franz Liszt. 
V současné době jsou Lázně Teplice v Čechách špičkovým lázeňským zařízením disponujícím komplexem 
diagnostických a léčebných možností i stravovacích a ubytovacích služeb vysoké úrovně. 
 
Přírodní léčivé zdroje 
Přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného 
typu. 
 
Léčebné indikace 
Dospělí + děti a dorost: nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci nervové, 
nemoci pohybového ústrojí, nemoci onkologické. 
 

    
 
Volný čas 
Rozhodněte se pro návštěvu Krušnohorského divadla, Domu kultury nebo Lázeňského domu Beethoven, 
kde jsou pořádány pravidelné koncerty Severočeské filharmonie, hudební festivaly, promenádní koncerty 
a divadelní představení. Vaším cílem výletů a procházek mohou být rozsáhlé parky s fontánami, 
hvězdárna, planetárium, botanická zahrada, zřícenina hradu Doubravka nad městem a další. K relaxaci 
slouží Aquacentrum s termální vodou a venkovním sluněním. Pro milovníky koupání a vodních sportů je 
ideální lom Barbora, v jehož sousedství bylo vybudováno golfové hřiště. Po celý rok je možné hrát tenis a 
squash. V zimních měsících mohou zájemci o lyžování využít upravené běžecké a sjezdové tratě v 
Krušných horách. 
 
Výlety do okolí 
Duchcov: Zámek, ve kterém strávil poslední roky svého života známý dobyvatel ženských srdcí, spisovatel 
a milovník dobrodružství Giacomo Casanova. Známý dvůr zdobí nádherné sochy Matyáše Bernarda 
Brauna. 
Dubí: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce 1906 v benátském stylu podle 
projektu italského architekta Pietra Biagilia, je jediná stavba svého druhu ve střední Evropě. 
Bílina: Archeologické vykopávky – opevnění z doby Přemyslovců. 
Chlumec: Památník, postavený v roce 1913 na památku vítězství spojenců rusko-česko-rakouských vojsk 
nad Napoleonem v bitvě, která se odehrála v srpnu 1813 nedaleko od tohoto zámečku. 
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Zámek Teplice: Na nádvoří mohou návštěvníci vidět základ baziliky starověkého kláštera a románského 
sklepa. Zámek byl postaven v období obrození a později doplněn některými prvky baroka a neoklasiky. 
 

Zdroj: .lecebne-lazne.cz 

 

LÉČIVÉ ÚČINKY ČESNEKU 

 
Česnek neboli Allium sativum lze považovat za jeden z největších darů přírodní medicíny. Má silné 
antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky a je považován za velmi účinný imunitní stimulant. Je 
tak vhodné jej užívat i v rámci prevence a při prvních příznacích nejrůznějších onemocnění. 
 

   
 
Česnek obsahuje těkavé oleje, tzv. alliin, enzym allinázy, silice se sirnými organickými sloučeninami, 
selen a vitamíny A, B, C a E. Těkavé oleje a sirné sloučeniny jsou zodpovědné za štiplavý zápach, ale také 
za jeho léčivé vlastnosti - působí dezinfekčně, ničí bakterie a pak také vypuzují z těla parazity. 
 
Organicky pěstovaný česnek obvykle obsahuje vyšší množství síry, a proto má i silnější léčivé účinky. 
Nejčastěji je konzumován pro své protizánětlivé účinky, ale také jako preventivní prostředek 
kardiovaskulárních onemocnění. Je vědecky potvrzeno, že česnek dokáže snížit riziko aterosklerózy, a to 
tak, že snižuje lepkavost krevních destiček, ředí krev, čímž minimalizuje tvorbu krevních sraženin a 
snižuje hladinu cholesterolu. Může tak předcházet rizikům mrtvice či infarktu. 
 
Česnek pomáhá snižovat i hladinu triglyceridů a současně zvyšovat hladinu dobrého cholesterolu (HDL). 
Pro jeho antibakteriální vlastnosti se o něj zajímal už v roce 1858 i biolog a lékař Louis Pasteur. Ve svém 
experimentu umístil stroužky česneku do Petriho misky s bakteriemi a zjistil, že v místech obklopujících 
česnek byly bakterie zabity. Lze ho tedy podle doktora Josepha Altona vnímat jako alternativu k 
širokospektrým antibiotikům a lze ho použít při léčbě řezných a hnisavých ran. 
 
Proti plísňovým infekcím pak česnek funguje ještě lépe než proti bakteriím. Extrakty z česneku mají tak 
skutečně výtečný antimykotický účinek a na rozdíl od jiných přípravků nemají žádné vedlejší účinky. 
Další výhodou česneku je podle serveru backwoodshome.com to, že si velmi dobře poradí i s viry, 
především v čerstvé formě. A pokud je podáván během nachlazení a chřipek, výrazně snižuje projevy a 
délku onemocnění. 
 
Jak česnek používat, aby léčil  
Ideálně v čerstvé formě. Lze jej ale také naložit do medu nebo přidat do čajové směsi s hřebíčkem. 
Výborná je i šťáva z čerstvého česneku či česnekový olej. Na trhu jsou pak k dostání nejrůznější 
česnekové tinktury či pilulky. 
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Pokud pomocí česneku chcete snížit hladinu cholesterolu, triglyceridů a glykémie, pak konzumujte 
pravidelně každý den 1-3 čerstvé stroužky česneku. Aby byl česnek chutnější, můžete ho smíchat s 
medem. Pokud česnek hůře trávíte, pak jej zapíjejte zázvorovým čajem. 
V případě boje s vnitřními bakteriálními (včetně zánětů močového měchýře a ledvin), virovými nebo 
plísňovými infekcemi, případně parazity, vyzkoušejte čaj z čerstvého česneku nebo sirup s medem. 
Můžete také použít česnekovou tinkturu či tobolky, ale čerstvý česnek bude určitě účinnější. 
Na bolesti v krku opět pomáhá česnekový čaj se lžičkou medu. 
Jako prevenci nebo léčbu počátečních infekcí můžete použít chladné obklady z česnekového čaje či 
vnitřně česnekový sirup. Česnekový olej lze použít místo antibakteriální masti. 
Česnek může pomoci i při léčbě bradavic. Plátek česneku je dobré aplikovat přímo na bradavici, okraje 
bradavice potřít olivovým olejem a vše překrýt obvazem nebo náplastí. 
Oloupaný plátek česneku zabalený v gáze lze také vložit do ucha a léčit tak ušní infekce. 
 
Česnekový čaj  
Uvařte litr vody, nechte mírně vychladnout a přidejte 4-5 najemno nasekaných stroužků česneku, 
čerstvou citrónovou šťávu a dle chuti med. 
Pijte 3-4 šálky denně, a to jak teplé, tak studené. Nikdy ale čaj znovu nepřevařujte, ztratil by účinky. 
 
Česnekový sirup 
Půl až jeden stroužek česneku rozdrťte a přidejte lžíci medu. Každých 4-6 hodin spolkněte jednu lžíci 
tohoto sirupu. 
 
Česneková tinktura 
Plný hrnek nasekaných stroužků česneku vložte do uzavíratelné sklenice, přidejte dva šálky vodky nebo 
octa a uzavřete víčkem. Každý den zatřeste sklenicí, po dvou týdnech přeceďte obsah, vyhoďte česnek, 
tinkturu nalijte do tmavých lahviček a uložte do chladu. Ideální dávkování tinktury je 5 kapek 4krát 
denně. 

Zdroj: Novinky.cz 
  Rubriku připravila: Mária Ramsová 

ČEŠTINA 
 
Do dnešního dvojčísla zařazuji především hodně čtení o gramatice. V zimě, kdy jse všechno pomalejší, 
nebudeme trápit naše mozkové závity přespříliš a cvičení tentokrát nezařazuji. 
 

VÍCERODÁ PODSTATNÁ JMÉNA / SUBSTANTIVA 

Některá podstatná jména mohou mít dva rody: mužský (masculinum) i ženský (feminimum), například: 
prestiž; svízel, displej; hřídel; rez; Bubeneč; Pankrác (pražská čtvrť); sršeň aj.  
Dvourodost jiných slov je jen zdánlivá. Pouze v ženském rodě píšeme například: Olomouc; tangens; 
kotangens.  
Obce Sušice jsou dvě: ta Sušice (v Čechách) a ty Sušice (na Moravě).  
Slovu „skriptum“, přejatému z latiny, přísluší střední rod (neutrum); nad jedním výtiskem mluvíme o 
tom skriptu a ne o těch skriptech, jak je nechvalným zvykem na všech vysokých školách. 
 

ZKRATKY 

V češtině je zavedeno už přes 8000 zkratek, značek a akronymů a při vymýšlení dalších je třeba 
střídmosti. Musí-li už nová zkratka vzniknout, nechť je co nejkratší. Tak například místo HSD-SMS by 
bylo vhodnější OTB (Oběti Trefulkových blábolů). 
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Zkratky rozlišujeme na: 
iniciálové  v. r. (vlastní rukou) 
lineární  doc. (docent) 
skeletové  mjr. (major) 
rámcové  fa (firma) 
 
Za rámcovou zkratkou se tečka nepíše, protože za posledním písmenem nic vypuštěno není: „jr“ (junior); 
„pí“ (paní). Týká se to i zkratky „vs“ (versus), uváděné v pravidlech chybně („vs.“). Nejsou-li zkracovaná 
slova nesklonná, pak se zpravidla ve větě skloňují i jejich rámcové zkratky a podle pádové koncovky se 
mění jejich poslední písmeno, třebaže někdy se to na první 
pohled nepozná (právě slovo „paní“, a tedy i zkratka „pí“, má ve všech pádech stejný tvar). Když ti ovšem 
nabídne odbornou literaturu „fy Novák”, víš hned, že by měla raději vyrábět krumpáče.  
U lineárních zkratek se do posledního písmena graficky nepřenáší výslovnost vyplývající z následující, ve 
zkratce už neobsažené hlásky: 
latinsky lat.  chybně: lať 
španělsky span.               špaň. 
ale: maďarsky maď.              mad. 
 
Věta nesmí nikdy začínat zkratkou – v takovém případě je ji třeba vypsat: 
Chybně: „Prof. Klaus opět zajímavě přednášel.“ Správně: „Profesor Klaus opět šlápl do hovna.“ 
Některé zkratky se vyslovují, jako by to byla normální slova, například NATO čteme jednoduše „nato“. U 
jiných to kvůli absenci samohlásek nejde a musíme je hláskovat, například ČSSD čteme „čé-es-es-dé“. 
Mluvíme-li česky, hláskujeme také česky, a to i u zkratek utvořených ze slov cizích, například NHL 
nečteme „en-ejč-el“, ale „en-há-el“. Komické je „anglické“ 
hláskování zkratek utvořených ze slov latinských, jemuž holdují zejména právníci, ekonomové, novináři a 
podobní vzdělanci, například bývalý plzeňský děkan Pospíšil, který hláskuje akademický titul Ph.D. 
zásadně „pí-ejč-dý“ místo „pé-há-dé“. 
 

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

 
   

ZÁBAVA 
 

RECEPTY  

Pórková mléčná 
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2 pórky 
3 brambory 
1 kostka masoxu 
sůl 
6 lžic oleje 
15 dkg tvrdého sýra 
1,5 litru vody 
0,5 l trvanlivého mléka 
zelené natě (pažitka, petrželová nať, celerová nať, 
libeček) 
3 rohlíky 

 
Rohlíky nakrájím na kolečka silná asi 1 cm a opeču na suchém plechu v troubě. 
Do hrnce dám 6 lžic oleje, na kterém podusím na kolečka nakrájený pórek a na 
kostičky nakrájené brambory; osolím, zaliji vodou a přidám masox (je také možné 
dát 1,5 I vývaru). Krátce povařím a přidám 0,5 I mléka. Před podáním přidám nahrubo 
nastrouhaný sýr, zelené koření. Pečivo si bere každý podle své chuti. 
 
 
Zelňačka s houbami a klobásou 
 

 

500 g kysaného zelí 
150 g klobásy 
3 středně velké brambory 
10 g sušených hub 
2,5 dl kysané smetany 
30 g hladké mouky 
voda 
 sůl 

 
Kysané zelí překrájíme, zalijeme vodou, přidáme opláchnuté houby a vaříme. Teprve později přidáme 
klobásu nakrájenou na kolečka. Brambory oškrábeme, nakrájíme na kostičky a zvlášť uvaříme v osolené 
vodě. Když jsou zelí a houby měkké, přilijeme uvařené brambory i s vodou, v níž se vařily, zahustíme 
smetanou, ve které rozmícháme mouku, ochutíme solí a povaříme. 
 
 
Lososové rillettes 
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změklé neslané máslo 100 g 
crème fraîche 4 lžíce 
majonéza 4 lžíce 
jemně nastrouhaná kůra + šťáva z 1 citronu 
uzený losos bez kůže 320 g 
kapary, propláchnuté a odkapané 2 lžíce 
nasekaný čerstvý kopr 2 lžíce 
sůl 
čerstvě namletý černý pepř 
toasty 
větvičky kopru, nebo pažitky 
lososový kaviár 
klínky citronu 

 
Postup 
Dobře našlehejte máslo, k němu pak všlehejte crème fraîche, majonézu, citronovou kůru a šťávu. Lososa 
natrhejte na šupinky a přidejte do směsi. Vidličkou lososa vmíchejte, aby se vše spojilo, ale nechávejte 
směs trochu hrubší. Vmíchejte kapary a kopr a dochuťte solí a pepřem. 
Až do podávání nechte pomazánku chladit. Podávejte s nasucho opečenými toasty, ozdobené větvičkami 
kopru, trochou lososového kaviáru a klínky citronu. 
Prima tip: Nepromíchávejte směs příliš do jemna, aby si zachovala trochu textury. 
 
 
Pudinkáče 
 
Těsto: 
 
1/4 l mléka 
2 dcl oleje 
3 ks žloutek 
400 g hladké mouky 
10 lžiček cukru 
Špetka soli 
20 g  droždí 

 

Krém: 
 
3 bal.vanilkové pudink 
Dr.Oetker (případně jiné) 
3/4 l mléka 
3 ks  vanilkového cukru 
5-6 lžickr. cukru 
180 g  másla 
Dále budeme potřebovat: 
vajíčko na potření 
moučkový cukr na posypání 

  
Připravíme si kvásek ze 2 lžiček cukru, mléka a droždí. V míse smícháme mouku, špetku soli, cukr, 
žloutky, mléko, olej a kvásek. Těsto necháme nakynout cca 1 hod - aby zdvojnásobilo objem. 
 

   
   
Pokud nakyne těsto uděláme si pudink. Po vychladnutí vyšleháme s máslem. Zatím dáme nádivku do 
lednice. 

http://www.nejrecept.cz/upload/5899_full.jpg
http://www.nejrecept.cz/upload/5900_full.jpg
http://www.nejrecept.cz/upload/5901_full.jpg
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Uděláme válečky o průměru asi 1 cm a dlouhé asi 20 cm, které přehneme na polovinu, tím vzniknou dva 
prameny, které upleteme a konec vsuneme dolů. (Z těsta se snažíme vyválet "hadů" o tloušťce prstu a 
rozkrájíme po 20 cm. "Hada" ohneme na polovinu a zakroutíme jako vrták.). 

    
 
Necháme na plechu kynout, potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme při 200 stupnu cca 15 min 
Když vychladnou, rozkrojíme, naplníme a posypeme moučkovým cukrem. Z dávky vyjde 16 ks o délce 10 
cm. 

Zdroj: přispěvek  krajanu 

 
 

HUMOR 

 
Nevyčerpatelnou studnicí kutilských historek jsou lékaři. Koneckonců jsou to oni, u kterých většina 
příběhů, jejichž hrdinou je kutil a cirkulárka, vrtačka, šroubovák či motorová pila nebo hoblovka, končí. 
Zvláště bohatou sbírku mají lékaři z rekreačních oblastí, protože chata či chalupa jsou pro kutila 
nejčastějšími polygony pro experimentování v duchu hesla udělej si sám. 
 
MUDr. Jaroslav Trávniček, obvodní lékař v Sedlici u Blatné, praví, že už se v tomto směru ničemu nediví. 
"Když jsem dělal na chirurgii v Písku, dovezli nám pacienta, který si držel ruku v rozkroku. Ten nebožák 
něco vrtal a místo aby použil svěrák, držel si dřevo mezi koleny. Následkem bylo, že si provrtal šourek. 
Kolega Krampa to nemohl šít, protože říkal, že se smíchy neudrží. Skončilo to dobře, a pokud vím, tak  
následky toho úrazu po ošetření nebyly nakonec žádné. 
 
Ruční vrtačka vůbec je zdrojem nejrůznějších kratochvílí amatérských kutilů. Obětí pokusů dokázat, že i 
intelektuál je schopen vyvrtat díru do zdi, byla manželka jistého pražského lékaře, který na své chalupě 
potřeboval zavěsit na zeď krucifix po babičce. Ta moudrá žena svému muži říkala: "Zbyňku, já na to 
pozvu souseda, to je řemeslník." Pan doktor zabořil vrtačku do zdi, když předtím zaaretoval spínač, takže 
když se přístroj kousl, vymkl se mu z ruky a začal rotovat šílenou rychlostí, aby se nakonec utrhl a odletěl. 
Cestou vzaly za své starožitné hodiny, televizor a poté, kdy se odrazil od šicího stroje na němž už nikdo 
nikdy nic neušije, bacil tu opatrnou dámu do hlavy. Když ji s otřesem mozku nakládali do sanitky, ještě 
prý zanaříkala: "Zbyňku, já ti to říkala." 
 
Případy, kdy kutilské úsilí poškodí nevinnou oběť, nejsou vzácné MUDr. Trávníček pamatuje příklad, kdy 
si jistý chalupář za cenu nezměrného úsilí vykopal ve skále žumpu. Tam, kde by odborník udělal zábranu 
předepsanou normou, tento amatér položil přes zející jámu pouze překližku. Tak "ulovil" svoji ženu, která 
po pádu do hlubiny utrpěla kontuzi ledviny. 
 
Strojem nadmíru nebezpečným je okružní pila - populární cirkulárka "Tuhle mašinu bych zakázal pod 
trestem smrti." praví MUDr. Pavel Holub, primář ortopedického a traumatologického odděleni v 
příbramské nemocnici. Těch uříznutých prstů je nepočítané. Jenže: těm lidem jako by to nestačilo. Měl 
jsem případ pacienta, který si amputoval prsty opakovaně." Když už se stane, a prsty jsou uťaty, bývá 
problém s jejich přišitím na původní místo. Někdy je replantace nemožná kvůli poškození tkáně v místě 
utětí, nebo i proto, že prsty prostě nejsou k dispozici. MUDr. Jan Skoula z pražské lékařské záchranné 
služby uvádí případ, kdy kutil strčil tři prsty do hoblovky. Na dotaz lékaře, kde je má, odpověděl, že mu je 
sežraly slepice. 

http://www.nejrecept.cz/upload/5902_full.jpg
http://www.nejrecept.cz/upload/5903_full.jpg
http://www.nejrecept.cz/upload/5905_full.jpg
http://www.nejrecept.cz/upload/5904_full.jpg
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V lékařských análech je zaznamenán i případ, kdy kutil, který přišel o prst při sekání dříví, použil 
promptně vteřinového lepidla. Prst tím zachránil pouze do chvíle, než mu byl v nemocnici opět 
amputován protože takto nalepený prst byl už replantace neschopný. 
 
A jsme-li už u vteřinového lepidla, uveďme i příklad dámy, která si amatérsky lepila nehty a protřela si 
oko. Oddělit slepená víčka potom dalo lékařům na očním dost fušku, když předtím museli uklidnit službu 
konající sestru, která se dala do nezvládnutelného smíchu, když se jí na dotaz, jaký má pacientka 
problém, dostalo prohlášení - já jsem si zalepila oko. 
 
MUDr. Schwarz, ředitel pražské záchranky, uvádí případ amatérského natěrače. Dotyčný pán natřel plot 
na chatě. Ruce od barvy omyl hadrem napuštěným technickým benzinem. Ten poté odhodil do suchého 
záchodu, kam vzápětí odešel za potřebou. Přitom si dopřál cigaretu, kterou odhodil tamtéž. Následující 
výbuch způsobil těžké popáleniny sedacích partií amatérského natěrače, který se vznesl do vzduchu, 
přičemž prorazil stříšku kadibudky a způsobil si otřes mozku spojený se zlomeninou klíční kosti. Při 
návratu k zemi to nevydržela chatrná konstrukce sedáku nad jímkou, a ten chudák skončil v hlubinách s 
obsahem pohříchu nevábným a zlomenou kyčlí. 
 
"Některé věci by někteří jedinci měli dělat v brnění, nebo si na to aspoň vzít přilbu a ochranný štít přes 
obličej," praví MUDr Trávníček. "Měl jsem tady pacienta, který sekal dříví hasičskou sekyrkou opatřenou 
na druhém konci špičákem, kterým si sám prorazil lebku." 
 
Naprosto neuvěřitelné věci se mohou dít, zmocní-li se amatér míchačky. Dovezou-li na traumatologii 
člověka, který vypadá, jako by ho pošlapal slon, možná že to bylo právě proto, že nešika měl v úmyslu 
pomoci mícháni betonové směsi tím, že do míchačky strčillopatu. Jakmile se mu lopata vynikla z ruky, 
nabrala ho za kšandy od montérek, několikrát ho vynesla do vzduchu a zase s ním bacila zem. Přivolaný 
lékař konstatoval mnohočetné zlomeniny a pohmožděné ohanbí, neboť rozkrok montérek se choval jako 
lis. 
 
V jisté jihočeské obci je vzpomínána takříkajíc kolektivní katastrofa amatérských dřevorubců, kteří v 
dobrém úmyslu odstranit letitý akát ohrožující kapličku na návsi, použili lano zapražené za buldozerem. 
Padající akát se následně zhoupl na drátech elektrického rozvodu, přičemž vytrhal nástřešní sloupky 
několika domů, kde vzaly za své štíty a kusy střech. Potom dopadl na buldozer, jemuž zdemoloval kabinu 
a kořeny vrostlé do základů kapličky nakonec dokonaly dílo zkázy, protože za své vzal i svatostánek 
 
O tom, co dokáže intelektuál s motorovou pilou v ruce, svědčí případ z Benešovska. Učitel základní školy 
začal prořezávat ořešák způsobem, že usedl na řezanou větev, přičemž řez vedl mezi sebou a kmenem. 
Klasický případ podřezání vlastní větve pod sebou, s tříměsíčním pobytem v nemocnici.  Z téhož soudku 
je případ amatérského tesaře, který vypůjčenou řetězovou pilou zcela bez uvažování přeřízl trám spojující 
pozednice krovu ve chlévě, tzv. hambalek, protože mu vadil při přebudování chléva na garáž. Následkem 
bylo okamžité zhroucení střechy, pod jejímiž troskami nebožák pohřbil sebe i svůj automobil. Mohl 
mluvit o štěstí, že sám spočinul v dutině vedle svého vozu jen se zlomeninou žeber. 
 
Obzvláště populární jsou v lékařských kruzích amatérští elektroinstalatéři. Smrtelné úrazy ponechejme 
protentokrát stranou. Každý odborník vám řekne, že hroužit se do útrob televizoru šroubovákem bez 
izolace a sedě při tom na ústředním topení, je pitomost první třídy. Dotyčný kutil vypovídal v nemocnici, 
kam byl odvezen ve značně zbědovaném stavu, že ho to "prvně koplo do zadnice" poté "vlítl ksichtem do 
bedny", a když bezmocně ležel na zemi, mohl jen sledovat zpod ožehnutého obočí, jak od hořícího 
přijímače chytá nábytková stěna. Od té doby je silně alergický na televizní hokejové přenosy, protože 
touha spatřit prvoligový mač ho přivedla k osudovému rozhodnutí odstranit závadu svépomocí. 
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Zcela přiměřený věku computerů je případ jisté inženýrky, která monitor svého pécéčka omývala 
mokrým hadrem za provozu. Lékař, který ji resuscitoval, jí poradil, a příště přístroj alespoň vypne a když 
už, tak at ten hadr aspoň předem vyždímá. 
 
Nikdy nevěřte prodavačům nábytku, že sestavit to či ono je hračkou.Prodavači lžou a montážní návody 
zastírají rizika s tím spojená. V lékařských análech jo zaznamenána i děsivá příhoda jistého doktora 
obojího práva, který uvěřil, že sestavení regálové stěny z nerezových trubek zvládne i amatér. Sestavení 
opravdu zvládl, a když se s regálem dostal do třímetrové výše u stropu své advokátní kanceláře, mel ho 
podle návodu ukotvit ve stropu šroubovacími hroty. Jakmile několikrát otočil maticí, regál se odlepil od 
stěny i s nešťastným juristou. Pod trubkami a nepohyblivého ho našli kolegové až nazítří ráno v poněkud 
potupné situaci, protože se v tom stavu nemohl uchýlit na toaletu. 
 
Zcela rizikovým chováním je zlozvyk ukrývat potřebný spojovací materiál v ústech. Každý lékař vám 
potvrdí, že pokud spolknete hrst nerezových vrutů, jako jistý státní zaměstnanec, který si svépomoci 
montoval kuchyňskou linku, existuje jen malá možnost, že vyjdou přirozenou cestou. 
 
Vyjma újmy fyzické, existuje i reálné nebezpečí, že se kvůli svépomocné montáži nábytku dostanete i do 
blázince. Lékaři sice mají sklon někdy přehánět, ale proč nevěřit známému pražskému sexuologovi, který 
tvrdí, že má už rok v péči kutila, který provozoval sex na svépomocně smontované palandě, která se pod 
náporem vášně zhroutila. Ten muž má od té doby problémy s erekcí a úspěchem terapeuta je prý už to, že 
přestal koktat. 
 
Na závěr malá statistika. Podle lékařů prý nejčastější obětí kutilství je profese vojáci z povolání. Domácí 
výbuchy a katastrofy spojené s požáry způsobují hlavně pedagogové a ženy v domácnosti. Na montáže 
nábytku a vůbec vše, co se dělá podle návodu, by si měli dát pozor právníci, protože ti mají sklon pošetile 
věřit úředním návodům! 
 
Že k úrazu může přijít i technik, dokládá případ svépomocného řezníka občanským povoláním 
stavebního inženýra. Místo prase omráčil sebe a vyděšené zvíře potom pokousalo několik zabijačkových 
hostů, jimž musela být dána protitetanovka. 
 
A ještě poslední historka o tom, že fušovat se dá i do medicíny MUDr. Schwarz vzpomíná na případ 
amatérského ošetření jistého zedníka, který padl pod neobvykle vysokou dávkou alkoholu, přičemž chrčel 
a podivně slintal. Jeho neméně zřízení kumpáni to okamžitě diagnostikovali jako epileptický záchvat. 
"Pacienta" znehybnili tím, že na něj nalehli vší silou a podle jakési zmatené teorie, že epileptikům se musí 
vkládat něco mezi zuby, mu tam narvali násadu od lopaty. Vyjma polámaných žeber si musel potom 
dotyčný pořídit zubní protézu. 
 

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

NAPSALI JSTE NÁM 
 
Vážený pane, Vážená paní, 
rádi bychom Vás informovali o možnosti studia v České republice. Ve dnech 22. července až 21. srpna 
2016 se uskuteční Letní škola slovanských studií v Olomouci. Letní škola nabízí zájemcům všech úrovní 
znalosti českého jazyka a všech věkových kategorií výuku českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Pro 
studenty Letní školy je také připraven doprovodný kulturní program zahrnující divadelní workshop, 
nácvik lidových tanců, promítání tvorby české kinematografie a víkendové exkurze do historicky 
zajímavých a turisticky atraktivních míst Moravy a Čech. 
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: http://lsss.upol.cz/ 
V případě otázek se na nás neváhejte obrátit na emailové adrese: lsss@upol.cz 

mailto:lsss@upol.cz
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Dear Sir or Madame. 
I would like to inform you about a possibility of coming and studying in the Czech Republic. From July 
22 to August 21 2016 the Summer School of Slavonic Languages in Olomouc will be held. Summer School 
is designed for foreigners interested in the Czech language and other Slavonic languages of all ages and 
any levels of knowledge of the Czech. The lessons are complemented with cultural events, theatre 
workshop, exhibition of the Moravian folklore music and dance, film club, weekend trips to famous and 
popular places around Moravia and Bohemia. 
More detailed information is published on our web pages:  
http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages 
If you have any questions, please don´t hesitate to contact us via e-mail: lsss@upol.cz 
 

Lenka Horutová,tajemnice LŠSS, lsss@upol.cz 

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

