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ÚVODNÍ SLOVO VELVYSLANKYNĚ ČR V JAR 

 
Vážení a milí krajané, 
 
vítejte u dvojčísla, které jako obvykle vychází na přelomu roku. 
 
Krajanský bulletin tento měsíc oslavuje svoje čtvrté narozeniny. Spolu s redakcí se domnívám, že i když 
je to věk krásný a na periodikum, zvláště pak krajanské, jistě úctyhodný, je také vhodným časem na 
změnu. Proto jsme se společně s redakcí dohodli, že v novém roce dostane náš měsíčník nový kabát. 
Žijeme ve dvacátém prvním století, takže v souladu s dobou to bude kabát elektronický. Změní se i jeho 
název na Krajanské listy. 
 
Jak jste možná již zaznamenali, 
webová stránka Velvyslanectví ČR 
v Pretorii (www.mzv.cz/pretoria) za 
poslední rok značně ožila. Snažíme 
se zde v češtině i angličtině 
publikovat aktuální informace o 
práci velvyslanectví, pozvánky na 
zajímavé (nejen kulturní) akce a 
pochopitelně také důležité 
konzulární informace (ty jsou však 
k dispozici většinou jen v českém 
jazyce). Za stejným účelem jsme 
zřídili facebookovou stránku 
velvyslanectví 
(www.facebook.com/EmbassyOfThe
CzechRepublicInPretoria), na které 
rovněž zveřejňujeme všechny 
aktuální informace, které jsou 
k dispozici na naší webové stránce. 
Snažíme se tím přiblížit mladší 
generaci, která je s facebookem 
„srostlá“.  
 
Již nyní na obou zdrojích naleznete 
odkazy na Krajanské listy (menu 
Krajané v kategorii Kultura, školství, 
krajané v české verzi webové 
stránky).  
 
Nově jsme také zprovoznili na 
webové stránce možnost registrace, 
díky níž získáte možnost přihlásit se 
k odběru novinek v různých 
oblastech dle Vašeho výběru. Volba 
je k dispozici v obou jazykových 
verzích.  

 
Stačí, abyste do pole „Zasílání 
novinek“ („Newsletter“ v anglické 
verzi) v levé části úvodní stránky 
zadali Vaši e-mailovou adresu a 
následně si zvolili zasílání informací, 
které Vás zajímají – např. „víza  a 
konzulární informace“, „školství“, 
„kultura“, „obchod a ekonomika“, 
„informace pro krajany“ apod. či celé 
Krajanské listy (pozor, „informace pro 
krajany“ jsou zprávami velvyslanectví 
pro krajany; pokud chcete odebírat 
tento měsíčník, vyberte „Krajanské 
listy“). Záleží jen Vás, co si vyberete. 
Na každou zprávu z Vámi vybraných 
oblastí, kterou uložíme na naše 
webové stránky, i na každé nové číslo 
Krajanských listů, pokud si tuto volbu 
zaškrtnete, dostanete upozornění 
e-mailem. Po rozkliknutí odkazu si 
budete moci jednotlivou zprávu či celé 
Krajanské listy přečíst (příp. 
vytisknout). Odkazy na články budete 
dostávat v jazyce, v jakém se 
zaregistrujete. Registrace k odběru 
Krajanských listů je však k dispozici 
pouze v české verzi webové stránky.  
 
Prosím Vás proto, abyste se na naší 
webové stránce co nejdříve 
zaregistrovali.  
 
Únorové číslo bude distribuováno již 
částečně nově – nebudeme ho zasílat 
jako přílohu e-mailu, ale jako odkaz 

na naše webové stránky. Od 
březnového čísla bychom rádi 
ukončili dosavadní způsob zasílání 
Krajanských listů a plně přešli na 
automatickou distribuci 
zaregistrovaným uživatelům. 
Doufáme, že tímto jednak 
odstraníme některé problémy 
s jejich doručováním (je nám známo, 
že na některé e-mailové adresy 
Krajanské listy prostě přes veškerou 
snahu doručit nelze), jednak Vám 
poskytneme možnost „ušít si na 
míru“ přístup k informacím na 
našem webu.   
 
Ti z Vás, o kterých víme, že e-mail a 
přístup k internetu nemají, 
nezoufejte. Číslo pro Vás vytiskneme 
a budete je i nadále dostávat poštou. 
 
Milí krajané, doufám, že tyto 
novinky oceníte. Uvítáme také Vaši 
zpětnou vazbu k jejich fungování na 
e-mailu pretoria@embassy.mzv.cz 
(eventuální komentáře k obsahu 
samotných Krajanských listů prosím 
zasílejte na adresu redakce, viz 
záhlaví). 
 
Přeji Vám krásné vánoční svátky a 
úspěšný vstup do nového roku! 
 

Blanka Fajkusová, 
velvyslankyně
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ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 

 
Milí krajané, 
 
V souvislosti s avizovanými změnami bychom rádi dodali, že obsah Krajanských listů bude velmi 
podobný tomu dosavadnímu. Rubriky Česká města a ČR v číslech a údajích jsme se rozhodli zkombinovat 
do rubriky Zajímavá ČR; Zdraví a Zajímavosti budou taktéž sjednoceny v rubrice Zábava; Čeština bude 
trochu rozšířena; Zprávy, Osobnosti, Recepty a Humor zůstávají. Samozřejmě, že zůstávají také 
příspěvky od krajanů, na které se budeme i nadále těšit na e-mailové adrese RadkaHej@gmail.com. 
 
Neváhejte a pište. Uvítáme i Vaše 
náměty na to, co Vás zajímá, a co by 
v Krajanských listech rozhodně 
nemělo chybět. Věříme, že se vám 
nový koncept bude líbit ještě více 
než ten - od nyní - starý. 
 
V čísle, které máte právě před sebou, 
se můžete těšit na zajímavé a 
aktuální Zprávy a v Osobnostech na 
českého krále Jana Lucemburského. 
Podíváme se do Kralup nad Vltavou, 
v Největších záhadách zase na hrad 
Sovinec u Bruntálu a trošku si také 

popovídáme o Vánocích, 
Alkoholickém desateru pro dámy a jak 
se dostat z nepříjemných 
společenských situací s lehkostí a 
noblesou. Zajímavosti jsou dnes o 
vědě a Čeština o specifické české 
hlásce ě. 
 
Za příspěvky velmi děkujeme panu 
Jardovi z Pretorie, který nás potěšil 
článkem Malé osobní rozjímání nad 
současným sportem a Křížovkou a 
panu Janu Šebestovi za zajímavost o 
prosinci 2012. 

 
Všechny pravidelné rubriky jsou tu 
také, takže vzhůru do čtení. 
 
Všem krajanům přejeme nádherné a 
nezapomenutelné Vánoce a úspěšný 
nadcházející rok 2013.  
 
Příjemné počteníčko a na shledanou 
u elektronických Krajanských listů 
v příštím roce. 
 
 

Vaše redakce 
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Informace Velvyslanectví ČR v Pretorii 

 
 
Volba prezidenta ČR na Velvyslanectví v Pretorii 

Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování 
při volbě prezidenta ČR mimo území ČR proběhne na zastupitelských úřadech ČR včetně Velvyslanectví ČR v Pretorii. 

Na velvyslanectví ČR v Pretorii mohou hlasovat: 

1) Voliči dlouhodobě žijící v zemích, pro něž je akreditované Velvyslanectví ČR v Pretorii - JAR, Angola, Namibie, 
Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauritius a St. Tomáš a Princův ostrov, kteří jsou na základě vlastní žádosti, 
kterou mohli podat do 2. prosince 2012, zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného při 
Velvyslanectví ČR v Pretorii. 

2) Voliči na krátkodobé návštěvě JAR mohou na Velvyslanectví ČR v Pretorii volit s voličským průkazem vydaným v 
místě svého trvalého bydliště v ČR. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě 
Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. O vydání voličského průkazu lze 
požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb obecnímu úřadu (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 9. ledna 2013). 
Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (27. prosince 2012). Průkaz úřad předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s 
Vaším obecním úřadem. 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 
2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let. 

Hlasování při volbě prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Pretorii se bude konat ve dvou dnech, kterými 
jsou: 

pátek 11. ledna 2013 (14.00 - 22.00 místního času v JAR) 
sobota 12. ledna 2013 (8.00 - 14.00 místního času v JAR) 
 
Případné druhé kolo se uskuteční: 
 
pátek 25. ledna 2013 (14.00 - 22.00 místního času v JAR) 
sobota 26. ledna 2013 (8.00 - 14.00 místního času v JAR) 
 
 
Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví ČR v Pretorii na adrese: 936 Pretorius Street, 
Arcadia, Pretoria. 
  

Jste-li již zapsán/a na zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Pretorii a hodláte volit 
jinde, máte dvě možnosti: 
 
1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii 
Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha níže). Žádost 
lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Ústně lze podat 
žádost o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. 
Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 9. ledna 2013. Voliče, kterému byl vydán 
voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí 
voličský průkaz. 

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním 
obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte místo trvalého pobytu. 

V případě osobní návštěvy na Velvyslanectví ČR v Pretorii můžete svoji žádost o vyškrtnutí podat na konzulárním oddělení 
velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od pondělka do čtvrtka 9:00 do 12:00. Prosíme, abyste se 
předem objednali. 
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2) Voličský průkaz 
Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte-li v případě nadcházejících voleb prezidenta 
ČR volit jinde než na ZÚ Pretoria, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným 
Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 
dny před prvním dnem voleb (9. ledna 2013). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz 
příloha níže). 
 
Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (27. prosince 2012), a to Vám osobně nebo osobě, která 
se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu. 

V případě osobní návštěvy na Velvyslanectví ČR v Pretorii můžete svoji žádost o vydání voličského průkazu podat na 
konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od pondělka do čtvrtka 9:00 do 12:00. 
Prosíme, abyste se předem objednali. 
 
Průběh hlasování 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady. 
 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
 
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Pretorii a hlasovací lístky. Poté vstoupí volič do 
prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění 
prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. 
 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro 
zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný 
hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
 
Druhé kolo volby prezidenta České republiky 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby 
prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. 
Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území ČR i v zahraničí 
včetně harmonogramu naleznete na 
 

1) webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby.aspx 
2) stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/pretoria - měnící se červené ikony vpravo nahoře 

 
S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Pretorii na níže uvedené adrese: 
 
Embassy of the Czech Republic in Pretoria 
Consular Section 
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 
 
Priloha 02 Informace o souvislostech vyskrtnuti volice ze staleho seznamu volicu 
Priloha 03 Formular zadosti o vyskrtnuti ze zvlastniho seznamu volicu 
04 Zadost o vystaveni volicskeho prukazu 
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Upozornění na možnost spolupráce krajanů a českých exportérů 

Pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Ing.Tomáše Duba vznikl nový projekt www.zijemevzahranici.cz  
zaměřený na spolupráci domácích i zahraničních Čechů, konkrétně českých exportérů a Čechů dlouhodobě žijících 
v zahraničí, kteří by mohli pomoci svými znalostmi a zkušenostmi v navazování spolupráce v konkrétním teritoriu. 
Podrobnosti na výše uvedeném webu. 

Upozornění na internetové kurzy českého jazyka 

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy připravil kurzy výuky českého jazyka různé znalostní úrovně 
přístupné přes internet s asistencí tutora, který poskytuje studujícímu pomoc ve studiu, komunikuje s ním a kontroluje 
studentovu práci, takže student má zpětnou vazbu a může opravovat své chyby. Zkušební lekci najdete 
na http://ujop.itutor.cz/student (heslo demo). Podrobné informace o jednotlivých kurzech češtiny i o certifikovaných 
zkouškách  včetně aktuálních poplatků  jsou k dispozici  na http://ujop.cuni.cz/ldv. 

 

Inzeráty / Žádosti / Oznámení 

 
Smutná zpráva, kterou jsme obdrželi od pana Martina Slavíka: 
 
Má manzelka, Eliška Slavíková, zemřela v Pretorii dne 10.listopadu2012, po dlouhé a těžké nemoci, ve věku nedožitých 80 
let. 
Děkuji všem krajanům, kteří byli na jejím pohřbu, za účast a projev soustrasti. 
Připojujeme upřímnou soustrast za celou redakci. 
 
 
 
Pátrání po spolužákovi 

Pan Michal Korčák (Dělnická 6,170 00 Praha 7, tel: 603 
84 14 84, michal@korcak.cz) prosí o pomoc při hledání 
svého někdejšího spolužáka ze střední průmyslové školy 
stavební v Praze. 
Jmeno hledaného:  Václav Jandik 
narozen  :  24.5.1944 
poslední bydliště v ČR:  Letňanská 683. Praha 9-Čakovice 
 
:maturitní foto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pátrání po otci 

Paní Olga Smrčková, rozená Šmídlová, 
prosí všechny krajany o pomoc při 
pátrání o jejím  otci, panu Valtru 
Šmídlovi, nar. 19. 7. 1930 v Roztokách 
u Prahy. Poslední informaci o něm má 
z Jižní Afriky, kde jeho 
korespondenční adresa byla: DRD - 
MONTAGEBAU SOUTH, AFRIKA 
PT4, 2ND FLOOR  
 
 

 
 

Pátrání po krajanovi 
Prosíme o jakoukoliv informaci o panu Otmar/ovi 
Schamanovi, který se narodil dne 13. 3. 1942 a žije 
pravděpodobně Kapském Městě. Informace zasílejte na 
petr_kvacek@mzv.cz a consulate_pretoria@mzv.cz. 
Děkujeme. 
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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. 
 
 
 
 

Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. 
Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 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, mobile 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com 

 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion. 
VOLEJTE 0834484795 – Petra 
 

Výběr zpráv 

 

Do Česka se chystá státní banka z Vietnamu, má tu 
57 tisíc krajanů 

V Česku se chystá příští rok otevřít své zastoupení 
Vietnamská investiční a rozvojová banka. Státní banka 
BIDV podle předsedy Česko-vietnamské společnosti 
Marcela Wintera zlepší finanční podmínky pro 57tisícovou 
vietnamskou menšinu v ČR.  
"Zastoupení BIDV u nás zlepší podmínky našich firem, 
které chtějí úspěšně vstoupit na vietnamský trh, založit si 
tam své pobočky či vytvořit v tomto teritoriu s 90 miliony 
obyvatel společné podniky," uvedl Winter.  

Vietnam je podle Wintera nyní velkou investiční 
příležitostí. V zemi se chystá 13 jaderných elektráren o 
celkové kapacitě 16 000 megawattů, nadzemní přepravní 
kolejový systém a nové letiště v Hanoji, metro v 
Hočiminově Městě, dálnice od hranic Číny do Hočiminova 
Města a nové rafinerie ropy, tepelné, vodní a větrné 
elektrárny i výstavba rekreačních areálů. 

Státní Chyba! Odkaz není platný. BIDV (zkratka slov 
Bank for Investment and Development of 
Vietnam) podporuje investice ve Vietnamu a obchodní 
výměnu se zahraničím. 

BIDV je s aktivy 18,8 miliardy dolarů (zhruba 370 miliard 
Kč) druhou největší vietnamskou bankou. Poskytuje 
bankovní, pojišťovací, investiční i brokerské služby, ve 
Vietnamu pro ni podle jejího webu pracuje více než 16 000 
lidí a má zde 118 poboček a zhruba 500 transakčních míst. 

Vzájemný obchod mezi ČR a Vietnamem v minulých letech 
rostl, ale dovoz do Česka několikanásobně převyšuje vývoz 
opačným směrem. Z Vietnamu do ČR míří hlavně levné 
spotřební zboží jako oblečení či obuv. 

Vláda podruhé prodává ČSA. Výnos může být jen 
kapka v rozpočtu. 

Stát se pokouší podruhé během tří let zprivatizovat České 
aerolinie. Neúspěšně se o to snažil už v roce 2009, nakonec 
však vláda tendr s jediným zájemcem - Travel Service - 
zrušila. Od té doby se České aerolinie rozmělnily a 
zeštíhlily flotilu. V současnosti je odhadní cena firmy 148 
milionů korun.  
Přípravu tendru uložila vláda Českému aeroholdingu, který 
ČSA vlastní. Ten ještě ve čtvrtek pošle 50 největším 
mezinárodním leteckým přepravcům nabídku, reagovat 
budou moci zájemci do konce listopadu. Není však 
vyloučené, že se ani napodruhé obchod neuskuteční, vláda 
nechce firmu prodat za každou cenu. 

Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle 
svých představ. 
 
KURZY ŠITÍ  pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností 
jsou u nás zaručeny. 
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"Strategickým investorem musí být respektovaný a zkušený 
letecký dopravce, člen IATA (Mezinárodní asociace 
leteckých dopravců), který bude mít schopnost financovat 
vstup do ČSA a podpořit jejich dlouhodobý rozvoj. Zároveň 
musí vlastnit a operovat dopravu na dlouhých linkách a 
umožnit její rozvoj z/do České republiky. V neposlední 
řadě musí umožnit rozvoj regionu a letiště Praha Ruzyně a 
dalších mezinárodních letišť v ČR," uvedl mluvčí 
ministerstva financí Ondřej Jakob. 

"My jsme samozřejmě prováděli analýzy trhu, některé 
možnosti vidíme jako otevřené a chceme využít okénko 
příležitosti pro nalezení strategického partnera," uvedl 
Nečas. Podle něj se ozdravný proces v ČSA po jejich 
letošním začlenění spolu s pražským letištěm do Českého 
aeroholdingu, který sdružuje společnosti se státní účastí 
podnikající v letecké dopravě, výrazně zrychlil. 

Důvodem, proč se do nové struktury začlenily, bylo právě 
oddělení ziskových činností v ČSA a příprava na jejich 
privatizaci. Z té v roce 2009 za tehdejšího ministra financí 
Eduarda Janoty nakonec sešlo. Ze čtyř zájemců v soutěži 
zůstal jediný: konsorcium Unimex-Travel Service. 

Travel Service nabídl jednu miliardu za firmu, která v roce 
2009 prodělala 3,7 miliardy. Stát tehdy očekával výnos až 
pět miliard korun, to však bylo nereálné. Soutěž nakonec v 
době hluboké recese, která postihla i letecký byznys, zrušil. 

Nová privatizace Českých aerolinií je logickým krokem a 
nic jí nebrání. Potřebný restrukturalizační plán aerolinek 
schválila Evropská komise už v září. Cena firmy stanovená 
znalcem je řádově menší než před lety, 148 milionů korun. 
ČSA totiž prošly zeštíhlením a byly rozděleny do několika 
dceřiných firem. 

"S prodejem nemá smysl otálet, ale nečekejme zázraky, 
nebude to mít mimořádný dopad do státního rozpočtu. To 
však není hlavní důvod, o cenu tolik nejde. Hlavním 
důvodem prodeje je rozšíření letiště Praha," řekl iDNES.cz 
analytik Cyrrus Jan Procházka. 

Jednou z očekávaných podmínek je totiž i rozvoj pražského 
letiště. "Hlavní parametr proto zřejmě nebude cena, ale 
byznys plán," uvažuje ekonom.  

Naši tenisté zvítězili v Davis Cupu 

 

 Čeští tenisté vyhráli po předlouhých 32 letech 
Davisův pohár a mohli se tak konečně znovu 
polaskat s proslulou »salátovou mísou«.  

Pražská O2 arena bouřila nadšením jako snad ještě nikdy 
ve své osmileté historii. Tenisoví hrdinové křepčili v 
karnevalové euforii. Aby ne, vždyť tady se přepisovala 
historie! 

„Tohle je něco naprosto unikátního! Splnil se mi sen!“ jásal 
hrdina Radek Štěpánek. Právě na něm to nakonec celé 
bylo. Když Ferrer spláchl Berdycha, nastupoval za stavu 2:2 
do rozhodující dvouhry. Proti němu stál Almagro – o sedm 
let mladší, žebříčkově o 26 míst lepší, sebevědomý... 

Jenže »Štěpec « po heroickém výkonu triumfoval, aby se 
pak stal i lídrem oslav. Během nich se na kurtu objevily i 
legendy z roku 1980- Lendl a spol. Co se teď stane? Budou 
se měnit dětské slabikáře. Místo zažitého »Máma mele 
maso« do nich bude zlatě vepsáno nové: »My máme 
mísu«! ☺ 

Radek Štěpánek se stal nejstarším hráčem, který kdy v 
Davis Cupu vyhrál rozhodující pátý duel. Zatím jediným 
úspěšným tenistou, jemuž bylo přes třicet, byl v roce 1912 
tehdy 31letý Brit Parke. To »Štěpec « sfoukne za týden na 
dortu už 34 svíček! 

Ocitl se vespodu slavícího klubka. Obíhal kurt, skákal přes 
síť. Byl v takové euforii, že dokonce zapomněl jít pozdravit 
poraženého soupeře. „Pro tuhle chvíli jsem hrál celou 
kariéru! Je to něco nezapomenutelného! Nemám slov...,“ 
tekly slzy Radku Štěpánkovi. 

 Vyhrál jubilejní 100. ročník Davis Cupu! 

Liberečtí vědci hlásí velký objev, umí zabít HIV i 
další viry a bakterie 

Přelomový objev libereckých vědců pomůže zachránit tisíce 
lidských životů. Vyvinuli způsob, jak spolehlivě zabít 
jakoukoliv bakterii nebo virus včetně HIV. Zničí je 
speciální odolná vrstva s kationty stříbra, která se může v 
roztoku nanést na jakýkoliv povrch. Takto ošetřené 
kondomy, roušky, dlaždičky nebo skla mohou zcela změnit 
systém boje proti šíření infekcí. A chránit životy.  
"Jakékoli viry nebo bakterie, které s vrstvou přijdou do 
styku, jsou zlikvidovány. Obrovskou výhodou je, že to 
funguje nejen pod UVA zářením, ale i na běžném světle," 
vysvětlila jedinečnost objevu Veronika Zajícová, členka 
týmu medicínských aplikací, který na výzkumu 
nanovlákenné vrstvy pracoval. 

Vrstva je velmi tenká - od 150 do 300 nanometrů - a podle 
členů týmu je velmi odolná. Snese mnoho desítek vyprání a 
stále účinkuje. Je také velmi obtížné ji z povrchu setřít. 
Bakterie se díky tomu nemůže na povrchu uchytit a 
namnožit. Široké použití najde objev ve zdravotnictví, kde 
je zapotřebí sterilní prostředí. 
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Nanovrstva se už testuje v nemocnicích 

Jak vlastně nanovrstva při setkání s bakterií účinkuje? 
Kationty stříbra pronikají přes buněčnou stěnu a 
cytoplazmatickou membránu do bakterie, kde reagují s její 
DNA. "Výsledkem je programovaná smrt bakterie," 
přiblížila vedoucí týmu Irena Lovětínská Šlamborová. 

Objev přichází v době, kdy antibiotika nadužíváním ztrácejí 
účinnost a na řadu kmenů už vůbec nezabírají. To podle 
členů týmu v souvislosti s vyvinutou polymerní vrstvou 
nehrozí. Bakterie ani viry si podle vědců nemohou vytvořit 
rezistenci. 

Nyní se rozbíhá důkladné nezávislé testování v 
nemocnicích. Průmyslové využití však bude možné už v 
průběhu příštího roku.  

O nový objev je zájem i v Americe 

Univerzita si nechala nově vyvinutý roztok patentovat. 
"Patenty chceme rozšířit i do dalších zemí včetně Číny," 
řekl vedoucí oddělení nanotechnologií a informatiky Jiří 
Maryška. Po zveřejnění patentu projevila o technologii 
zájem řada firem. Univerzita poskytla tříletou licenci firmě 
Pharma-Future. Získala práva pro využití technologie v 
praxi. "Využití v průmyslu je otázkou několika měsíců. 
Jednáme s několika subjekty jak v České republice, tak v 
Americe, kde to velmi zaujalo. Princip účinku je totiž 
jedinečný. V účinku i jeho době trvání se odlišuje od 
stávajících technologií," uvedl Petr Otepka z firmy Pharma-
Future.  

Podle něj nabízí objev širokou škálu použití. Výhodou je 
mimo jiné pevná chemická vazba s povrchem. "Vzorek 
dlaždičky se zkoušel pěttisíckrát otřít, vrstva ale byla stále 
antibakteriální. Podobně se testoval i vzorek látky. 
Možnosti použití ve zdravotnictví budou obrovské. Zamezí 
se množení patologických bakteriálních kmenů."  

Tím, že se vrstva pevně spojí s povrchem, nešíří se částice 
roztoku dál a nemůže škodit lidskému organismu. 

Před 20 lety zemřel Alexander Dubček, symbol 
pražského jara 

 

Pamětníci si jistě vzpomenou na skandování Dubček na 
Hrad, které znělo Václavským náměstím v týdnu po 17. 
listopadu 1989. Ti, kteří se narodili o něco dřív, pak mají se 
jménem Alexandera Dubčeka spojenou především naději 
druhé poloviny 60. let minulého století. Socialismus s 
lidskou tváří měl tehdy jeho podobu. Čas je ale neúprosný a 
zavane i výrazné stopy. 

Dne 7. listopadu  uplynulo 20 let od smrti tohoto bývalého 
československého politika.  

Narodil 27. listopadu 1921 �v obci Uhrovec nedaleko 
Topoľčan. Mládí prožil v Sovětském svazu, kam odešel s 
rodiči. Na Slovensko se vrátil v roce 1938, nedlouho poté 
vstoupil do komunistické strany. 
V roce 1968 ztělesňoval Alexander Dubček snahu o 
reformu vládního režimu v Československu. Pokus nastolit 
„socialismus �s lidskou tváří" však po několika měsících 
ukončila ruská ozbrojená intervence. Jako hlavní symbol 
takzvaného pražského jara musel Dubček následně odejít z 
veřejného života. Vrátit se mohl až po pádu komunismu. 
Byl jednou z tváří sametové revoluce. Jeho obnovenou 
politickou kariéru ale 7. listopadu 1992 ukončila těžká 
autonehoda.  

Dárce spustil akci kulová ledvina. Doktoři při ní 
operovali 12 lidí 

Institut klinické a experimentální medicíny představil 
detaily vůbec první řetězové transplantace ledvin v Česku. 
Během dvou listopadových dnů lékaři provedli 12 operací, 
při kterých dostalo novou ledvinu šest pacientů. Do první 
řetězové transplantace se zapojilo pět párů a dva 
jednotlivci. Operaci předcházelo tři čtvrtě roku příprav. 
 

Řetězová transplantace ledvin  je vhodná pro páry, z nichž 
jeden ledvinu potřebuje a druhý ji chce darovat. Často jde 
o manžele, sourozence, kamarády, příbuzné či partnery. 
Překážkou je ale rozdílná krevní skupina. V takových 
případech lékaři skrze speciální registr párů mohou 
zorganizovat sérii operací, která připomíná domino. 
Ledvina jednoho dárce nejde sice blízkému, ale cizímu 
pacientovi. Díky tomu, že cizí pacient má také dárce, orgán 
nakonec připutuje i k tomu, kdo je na počátku řetězce. Při 
řetězové transplantaci se do operací zapojují tři a více párů. 
 

Páry nešlo dlouho dohromady propojit. Podařilo se až díky 
člověku - altruistovi, který se rozhodl darovat ledvinu 
komukoliv potřebnému. Jen tak bylo možné utvořit řetěz a 
novou ledvinu dokonce získal ještě jeden pacient z čekací 
listiny. 

Na začátku řetězu byl dobrovolník, který daroval ledvinu. 
Zahájil tím sérii zákroků, při nichž pět pacientů ledvinu 
dostalo a pět jejich partnerů darovalo. Na konci seriálu 
operací byl pacient z čekací listiny, který dostal orgán od 
jednoho z "párových" účastníků. 

Na sérii operací se podílely desítky lidí. Mezi nimi 
chirurgové, anesteziologové, imunologové či zdravotní 
sestry. Samotnou řetězovou transplantaci provedli 
chirurgové IKEM Jiří Froněk a Libor Janoušek. 
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"Na prvním operačním sále jsme prováděli odstranění 
ledviny od žijících dárců miniinvazivní laparoskopickou 
technikou. Na vedlejším operačním sále v přesně určený 
čas provedl operační tým postupně všech šest 
transplantací. Celkem jsme operovali dvacet hodin," popsal 
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří 
Froněk. 

Zemřel Mistr vtipu Vladimír Jiránek (†74), táta 
Boba a Bobka! 

 
 

Tísice vtipů, kultovní Bob a Bobek a dvojice Pat a 
Mat! Jejich autor, karitaturista Vladimír Jiránek 
(†74)  7.11.2012 v noci po těžké nemoci zemřel.  

Jeho rukopis je nezaměnitelný, jeho vtipy vídali čtenáři 
denně v českém tisku. Děti už po několik generací chodí 
spát po jeho večerníčkách. Vladimír Jiránek dal Česku 
kutily Pata a Mata i slavné Králíky z klobouku Boba a 
Bobka. 

Jiránek se narodil 6. června 1938 v Hradci Králové a 
vystudoval žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Hned po škole se ale začal věnovat kreslení. Jeho 
osobitě pointované obrázky vycházely v časopisech Mladý 
svět, Melodie, Vesmír či Technický magazín. Koncem 70. 
let jeho kresby mimo jiné přispěly k popularizaci 
vznikajícího ekologického hnutí Brontosaurus. To mu 
vyneslo podobně jako v dřívějším období občasné 
obstrukce minulého režimu. 

Celý život byl Jiránek kreslířem a karikaturistou na volné 
noze. Kreslil více než 40 let, z toho poslední dvě dekády ve 
svých kresbách zpracovával politická témata v denním 
tisku. Jeho postřehy mohli v posledních letech ocenit 
čtenáři Lidových novin, s deníkem spolupracoval již od 
roku 1990. Své obrázky uveřejňoval od roku 1993 také v 
Mladé frontě Dnes, později v internetovém deníku 
Neviditelný pes a na dalších místech. 

Jiránek však nebyl jen politickým kreslířem. Celé generace 
si pamatují neopakovatelné ranní vstávání Boba a Bobka, 
proslavených králíků z klobouku, jimž dal v roce 1987 
výtvarnou podobu stejně jako o něco později postavičkám 
dvou popletů se jmény Pat a Mat z dalšího televizního 
seriálu. Je podepsán pod dvacítkou kreslených filmů, vydal 
přes 15 knížek, je autorem bezpočtu kreseb. 

Za své autorské krátké filmy obdržel ve světě řadu cen. Do 
jeho filmografie patří snímky Automatic (1973), Pivo přes 
ulici (1974), Hokej je hra (1978) či Zpráva o stavu civilizace 
(1981). Animovaný film Co jsme udělali slepicím (1977) 
například získal v roce 1978 na filmovém festivalu v 
Západním Berlíně hlavní cenu Zlatý medvěd. 

V roce 2005 kreslíře vyznamenal prezident Václav Klaus 
medailí Za zásluhy. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

ČESKÉ OSOBNOSTI:  

 

Jan Lucemburský, známý pod přízviskem slepý, král český v letech 1310 – 46, 
titulární král polský 1310 – 35, hrabě lucemburský, generální vikář římskoněmecké 
říše v předalpských zemích, se narodil 10. srpna 1296 v Lucemburku, jako syn 
lucemburského hraběte a pozdějšího římského krále a císaře Jindřicha VII. 
Lucemburského a Markéty Brabantské. Vychováván byl na francouzském dvoře Filipa 
IV. Sličného. V r. 1310 se stal hrabětem Lucemburským. Českou šlechtickou opozicí, 
nespokojenou s vládou Jindřicha Korutanského, mu byla nabídnuta česká královská 
koruna. 1.9.1310 se Jan oženil  s dědičkou českého trůnu, Eliškou Přemyslovnou a 
Jindřich VII mu udělil z titulu římského císaře České království v léno. Svou cestu 
k trůnu si ale musel vybojovat. Vojensky obsadil Čechy a koncem roku Jindřich 
Korutanský ze země uprchl.   Slavnostní korunovace českým králem (7.2.1311 – 
korunoval jej Petr z Aspeltu) byla na nátlak vlivné české šlechty podmíněna tzv. 
inauguračními diplomy pro Čechy a Moravu. Inaugurační diplomy zakazovaly mimo 
jiné zastávat úřady cizincům, omezovala práva krále povolávat českou šlechtu na 
vojenská tažení do ciziny (jedině, pokud by to vyžadovala bezpečnost země), omezovala 
práva krále na vybírání daní i královo právo odúmrti. Později se Jan ocital stále častěji 
v konfliktech s domácí šlechtou, jejíž vzrůstající moc se pokoušel tvrdě omezit. To 
vyvrcholilo v r. 1315, kdy česká šlechta, vedená Jindřichem z Lipé, pohrozila Janovi 
odbojem a Jan Lucemburský se málem musel vzdát české koruny. Smír zprostředkoval 
až římský král Ludvík Bavor. Byly podepsány tzv. Domažlické úmluvy (1318), které ve 
svých důsledcích posílily opět moc šlechty. To prakticky znamenalo, že Jan 
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Lucemburský se přestal o Čechy starat a začal se orientovat na zahraniční politiku. V r. 
1322 získal od Ludvíka Bavora jako trvalou zástavu Chebsko, v letech 1319-29 připojil 
k české koruně Horní Lužici a v r. 1335 většinu slezských knížectví. V letech 1330-33 se 
pokusil v severní Itálii vybudovat signorii pod svým vedením. V r. 1334 uzavřel sňatek 
s Beatrix Bourbonskou a v tomtéž roce jmenoval svého staršího syna Karla, pozdějšího 
českého krále a římského císaře, markrabětem moravským.V podstatě mu ale 
přenechal správu českých zemí - nastalo období tzv. lucemburského dvojvládí, kdy vláli 
v podstatě oba dva Lucemburkové, jak Jan, tak Karel. V r. 1341 zajistil Jan 
Lucemburský Karlovi nástupnictví na českém trůnu - od této doby pak Jan též 
podporoval  Karlovu snahu získat římský královský titul na úkor Ludvíka Bavora (Karel 
IV. se stal římským králem v r. 1346, ještě za Janova života). V posledních letech svého 
života byl již král Jan Lucemburský slepý - při jednom z rytířských turnajů přišel 
nejprve o jedno oko, v roce 1339 pak oslepl docela. Zemřel 26. srpna roku 1346 - 
místem jeho smrti je bitevní pole u Crécy (Kresčaku), kde se jako slepý účastnil  na 
straně Francie bitvy s Anglií. Pohřben je v Lucemburku. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
 

Jihoafrická a česká města 

 
Kralupy nad Vltavou 
 
Kralupy nad Vltavou (něm. Kralup an der Moldau) jsou město ležící po obou stranách řekyVltavy asi 
20 km severně od Prahy, v okrese MělníkStředočeského kraje. 
Název „Kralupy“ pochází ze spojení „Korlupy“, což znamenalo „loupání kůry“. Dřívější obyvatelé se zde 
zřejmě ve velkém zabývali loupáním kůry ze stromů. Přívlastek rozlišuje toto město od Německých 
Kralup neboli Kralup u Chomutova, obce zaniklé v roce 1976 kvůli těžbě uhlí. 
 
Historie 
Kralupské údolí bylo osídleno již v pravěku. První 
doložená zmínka o Kralupech (považovaná za falzum) se 
nachází v soupisu majetku břevnovského kláštera z roku 
993. Autentická je až darovací listina krále Václava I., 
který 6. dubna 1253 věnoval pražským Křižovníkům s 
červenou hvězdou několik vesnic, mezi nimi i Kralupy.  

Ještě v roce 1850 byly Kralupy jen osadou s 27 domky. 
Mohutný rozvoj nastal se zavedením železnice. S koncem 
roboty přišla v roce 1851 železnice a s ní i pokrok. 
Postavena byla loděnice a založena první chemická 
továrna. 

 V roce 1884 vznikl kralupský Sokol a zakládány byly i 
dělnické spolky. V roce 1901 zahájila výrobu Kralupská 
rafinerie minerálních olejů, která později měla na 700 
zaměstnanců. 

V červenci 1914 vypukla první světová válka, do níž z 
okresu narukovalo 7000 mužů a z kostelní věže byly 
zrekvírovány největší zvony. Nový okres nedokázal 
zorganizovat zásobování, docházelo ke stávkám a 
demonstracím a Kralupy se staly jedním z měst, kde 
došlo k převratu již 14. října 1918. Ani během okupace 
neustávala kulturní činnost, vzbuzující naději.  

Kralupy patřily za druhé světové války k 
nejpostiženějším českým městům, neboť velkou část 
města poničil těžký nálet amerických bombardérů v 
poledne 22. března1945. Jeho cílem byla kralupská 
rafinerie. Oblak černého kouře ze zasažené nádrže 
zahalil celé město a další vlny bombardérů už shazovaly 
svůj náklad, celkem na 1500 bomb, naslepo. Kralupy se 
staly válkou nejpostiženějším městem v Čechách. 

Po osvobození v květnu 1945 nastal čas obnovy.  
Od roku 1947 byly Kralupy opět okresním městem. Od 
roku 1955 město stagnovalo, při odstraňování válečných 
škod byly zrušeny některé dřívější menší provozy a 
nedokázalo se proto vyrovnat jiným, válkou 
nepostiženým městům. V roce 1960 proběhla územní 
reorganizace, Kralupy ztratily statut okresního města, 
okres byl rozdělen a město s východní částí okresu bylo 
přičleněno k Mělnicku. 

Velký význam pro město mělo rozhodnutí, navazující na 
tradici zdejšího lučebního průmyslu, o vybudování 
jednoho z největších chemických závodů české republiky 
– národního podniku Kaučuk. Jeho stavba byla zahájena 
koncem léta 1958 na kralupském sportovním letišti a do 
Kralup se začaly sjíždět stovky mládežníků z celé 
republiky. Výroba v novém chemickém podniku byla 
zahájena v roce 1963. V roce 1975 byl n. p. Kaučuk 
rozšířen o rafinerii ropy a stávající výrobní zařízení byla 
rozšiřována a modernizována. Zároveň se pronikavě 
začala měnit tvář města. 
 
V lednu 1994 se kralupský Kaučuk stal akciovou 
společností.  

Rok 2000 byl rokem četných výročí. Uplynulo 55 let od 
nešťastného náletu, 150 let od zahájení pravidelné 
železniční dopravy, 120 let od narození kralupského 
rodáka, malíře Jiřího Karse, 120. výročí založení oslavila 
Městská knihovna a bylo vzpomenuto i 130. výročí 
narození malíře Josefa Holuba. 

Městské muzeum kromě archeologických nálezů a 
historie okolí věnuje zvláštní pozornost též básníku 
Jaroslavu Seifertovi a kralupskému rodákovi Georgu 
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Karsovi. V roce 2002 se město připravovalo k oslavám 
svého 100. výročí, k nimž už nedošlo. K městu se 
přihnala povodňová vlna, svou prudkostí a svými 
následky zatím největší v historii dolního Povltaví. Za 
této povodně byly Kralupy mezi nejzasaženějšími městy. 
Na některých domech je dodnes vidět typická „čára“ 
ukazující výšku tehdejší hladiny. Obnova zničených 
objektů pak pokračovala celá další léta. Povodeň 
kulminovala 14.srpna, kdy se průtok přiblížil hodnotě 
5000 m3s-1. Pod vodou se ocitl celý střed města včetně 
postranních ulic, na náměstí sahala hladina vody do 

výšky 2 metrů, zaplaveno bylo i nádraží. Byl ohrožen i 
železobetonový most. Sjely se hasičské záchranné sbory z 
blízkého i vzdáleného okolí, evakuace obyvatel z 
ohrožených objektů proběhly beze ztrát na životech. Po 
opadnutí vody začal úklid a ukázaly se vzniklé škody, 
které pomáhali likvidovat všichni. Dobrou organizační 
činností a za pomoci ze sousedních měst a obcí se do 
Vánoc podařilo město uklidit. Odstraňování následků 
povodně pokračovalo i v dalších letech a zdá se, že město 
přitom dostalo přívětivější vzhled. 

Zpracovala Radka Hejmalova-Millar
 

 
 
 

VLASTENECKÝ KALENDÁŘ: 

PROSINEC 

2. prosinec 1805 – bitva u Slavkova (tří císařů) – výhra Napoleona Bonaparte 

8. prosinec 1890 – Narozen Bohuslav Martinů, český skladatel světového významu 

9. prosinec 1437 – Zemřel Zikmund Lucemburský, český král a 38. český panovník 

10. prosinec 1904 – Narozen Antonín Novotný, 3. čs. komunistický prezident (1957–1968) 

15. prosinec 1230 – Zemřel Přemysl Otakar I., 26. panovník a třetí český král (1203); roku 1212 získal dědičný královský 
titul 

17. prosinec 1887 – Narozen Josef Lada, známý a slavný český malíř i spisovatel 

19. prosinec 1884 – Narozen Antonín Zápotocký, druhý komunistický československý prezident (1953–1957) 

20. prosinec 1890 – Narozen Jaroslav Heyrovský, jeden ze dvou českých držitelů Nobelovy ceny, byl významných 
chemikem, objevil polarografii 

22. prosinec 1100 – Zemřel kníže Břetislav II., 16. český panovník 

24. prosinec 1920 – Narozen Jiří Hanzelka, slavný československý cestovatel, procestoval vozem Tatra Jižní Ameriku, 
Afriku a Asii a Oceánii 

27. prosinec 1860 – Narozen Karel Kramář, významná osobnost 1. čs. odboje, čs. politik a spolupracovník Tomáše 
Masaryka 

Zpracovala: Mirka Schullerová 
 

Čeština 

 
Doplňtevě nebovje: 
 
Dožil se vysokého v-ku. Z dálky spatřil v-ž kostela. V-z, že mám pravdu. V-řte mi. Mám knihu i s autorovým v-nováním. 
Čekám na tebe celou v-čnost. V-nujte mi pozornost. Pov-sil si kabát na v-šák. Přinesl v-dro s vodou. Vylezl na v-tev stomu. 
Petr je z nás nejv-tší. Robinson měl v-rného sluhu Pátka. Pov-z mi něco o sobě. Pes si hov-l v křesle. Čekám odpov-ď na 
dopis. Živ- se o všechno zajímal.  Od moře vál sv-ží vítr. Hrav- vyřešil oba příklady. Čtu ráda staré pov-sti o hradech a 
jejich obyvatelích. Strom se zachv-l ve v-tru. V-ď do v-zdu. 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
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Křížovka od pana Jardy z Pretorie 
(z časopisu Švédské křížovky na víkend) 
 

 
 
MALÉ OSOBNÍ ROZJÍMÁNÍ NAD SOUČASNÝM  SPORTEM. 
Příspěvek od pana Jardy z Pretorie 
 
 Tak jsme ve zdraví přežili letošní 
Olympijské Hry v Londýně, a každý 
podle svého výběru sledoval v 
televisi ten či onen sport. Někdo víc, 
někdo méně. 
 Suché statistiky Intern. Olymp. 
Commitee tvrdí, že těchto her se 
zúčastnilo 10 500 atletů ze 204 
národních olymp. týmů (už se 
neuvádí z 204 států), kteří bojovali 

ve 36 sportech. Jaký to rozdíl proti 
těm prvním OH z r. 1896, kdy 241 
atletů bojovalo v 9 sportech! No 
prosím, jsme o víc než 100 let dál, časy 
i názory na sport se změnily, a tudíž se 
nutně musely přizpůsobit i ty Olymp. 
Hry. Mám vůbec takový dojem, že 
každý stát (podle dnešní terminologie 
Nár. Olymp. Výbor) se snaží prosadit 
do pořadu OH nějaký ten svůj 

národní, nebo alespoň 
nejpopulárnější sport, v domnění, že 
v tomto sportu má největší šance na 
získání nějaké té medaile. A tak se 
letos závodilo i v takových 
disciplinách jako je plážový 
woleyball (proč plážový, když 
normální woleyball je už součástí 
stejných OH - jestli mně paměť 
neklame, tak tuto disciplinu 
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prosadila před pár lety Brazilie), 
dále synchronisované plavání a nebo 
skoky na trampolině. Největší 
překvapení pro mně bylo, když jsem 
zjistil, že se bojovalo v jakémsi 
"sportu" zvaném "TAEKWONDO", o 
kterém jsem nikdy v životě neslyšel! 
A bohužel se mi ani nepodařilo vidět 
v TV nějaký zápas v tomto "sportu". 
Čistě podle jména se dohaduji, že by 
mohlo jít o nějaký nový druh 
orientálního zápasu muže proti muži 
beze zbraní. Ale mohu se mýlit. Tyto 
hry mají ještě jedno prvenství - po 
prvé v historii OH zápasily ženy v 
boxu (ve 3 kategoriich) a ve vzpírání 
(také 3 váhové kategorie). Možná že 
teď píchnu do vosího hnízda, ale ať. 
Předem podotýkám že opravdu 
nejsem "male chauvinist pig" jak se 
dnes říká, a že opravdu nemám nic 
proti sportu žen, pokud je to sport 
pro ženy přiměřený a zdravotně 
prospěšný. O tom, co je sport pro 
ženy přiměřený a zdravotně 
prospěšný, se teď raději nebudu šířit 
- to by byla dost dlouhá diskuse a 
hodně různých názorů. Rovněž tak 
nehodlám diskutovat o tom jestli 
ženy dokážou vzpírat či boxovat - jak 
vidno, v jejich fysických 
schopnostech to tedy zřejmě je. 
Jenže promiňte mi můj osobní 
povzdech, povzdech "kmeta nad 
hrobem nachýleného" a asi 
přeživšího brontosaura, který 
"zaspal vítězný únor", jak se ještě 
nedávno říkalo. Neviděl jsem v TV 
ani jeden zápas v ženském boxu, ale 
viděl jsem několik záběrů ve vzpírání 
žen. A proto tvrdím, ať je odezva 
jakákoliv, jestli toto vzpírání a 
boxing je pro dnešní ženy přiměřený 
a zdravý sport, tak já jsem asi čínský 
papež! A ještě jeden můj koment do 
rozbouřeného moře názorů - i 
kdybych byl dnes o nějakých těch 60 
let mladší, s takovou vzpěračkou 
bych si rande asi nedal - pro jistotu! 
A to jsem nikdy nebyl - podle 
boxerské terminologie - žádná muší 
váha!  
Když jsem se probíral programem 
těchto OH, nemohu se ubránit 
myšlence, že by bylo podstatně 
rozumnější trochu program v 
některých příštích OH zredukovat na 
snesitelnou míru "klasických" sportů 
a disciplin. Méně leckdy znamená 
více! To vše mně vede k další 
"kacířské" myšlence: jestliže uběhnu 
nějakou trať v takovém či takovém 
čase, skočím tolik a tolik metrů, 
hodím něčím tolik a tolik metrů či 

dám soupeři gól, to je objektivní a 
měřitelný fakt, o kterém se moc 
diskutovat nedá. Ono to tak docela 
pravda není, protože se, bohužel, v 
dnešním sportu stále dají najít nějaké 
námitky a kličky pro diskusi o 
výsledku. Jiná situace je u sportů, 
které se bodují panelem nějakých 
rozhodčích jako gymnastika, skoky do 
vody, trampolina, ba snad do jisté 
míry i takový šerm. Takové ocenění 
nějakého výkonu je velmi subjektivní - 
ten který rozhodčí nemusí vždycky 
všechno postřehnout (a nebo nechce 
postřehnout), či podléhá nějaké 
osobní sympatii či aversi, a nebo 
dokonce vnáší do rozhodnutí všelijaké 
nacionální a pseudopolitické aspekty. 
Na důkaz tohoto tvrzení bych chtěl 
jenom uvést některá rozhodnutí 
sovětských či východoněmeckých 
rozhodčích z dob ne tak dávno 
minulých! A celý tento subjektivismus 
v rozhodování velmi často vede k celé 
řadě protestů a dost nechutným 
scénám, jaké by se na mezinárodním 
sportovním kolbiští neměly 
vyskytovat. To mně ještě vede k další 
úvaze. Viděl jsem v TV dost záběrů z 
gymnastiky, ve které dnes jasně 
dominují Čiňané. Nad jejich výkony 
člověk opravdu žasl, zda je to vůbec v 
lidských možnostech! No prosím, 
národ o XYZ-milionech občanů 
dokáže vybrat určitě víc než jeden 
team vrcholných atletů pro takovou 
disciplinu. Ale já se ptám - je ještě 
dnes, gymnastika na této úrovni, 
sport, a nebo se to už dostalo do sféry 
cirkusového umění? Myslím si, že 
takový vrcholný gymnasta dnes už 
předčí normálního cirkusového 
artistu! Nechám to na vašem uvážení! 
 Pro staré Řeky v rámci jejich Olymp. 
her byla ideálem t.zv. "Kalokagathie", 
což podle Sokrata znamená že "při 
soutěžích o tělesnou zdatnost by se 
nemělo zapomínat na výkony ducha a 
umu". Sokrates sám se věnoval 
fysickým cvičením do dost vysokého 
věku a napsal několik knih o sportu. 
Stejně i Platon. Podle Platona je 
povinností svobodného Řeka aby 
trávil svůj volný čas takto: a) tělesnou 
výchovou a sportem, b) vzděláním a 
kulturou, c) veřejnou činností a teprve 
za d) soukromými zálibami! Antických 
Olymp. Her se mohl zúčastnit 
kterýkoliv svobodný Řek, který byl 
bezúhonný, dokázal před pořadateli 
svou zdatnost a složil přísahu, že bude 
čestně bojovat. Rovněž se musel 
dostavit do Olympie 2 měsíce před 
hellanodíky vyhlášeným termínem. V 

případě vítězství měl nárok na titul 
"Olympionika" a jeho jedinou 
odměnou byl věnec z listů posvátné 
olivy v Olympii. Jiných odměn pro 
vítěze, t.j. Olympionika, Řekové 
neznali, i když ve svém rodném 
městě byl vážen do konce svého 
života a v případě nouze mohl být 
živen na státní útraty. V době 
řeckého úpadku, t.j. v době 
ovládnutí Řecka Římany a snad i 
pod vlivem římských gladiátorů, se 
na OH objevují i profesionální 
sportovci, jenže to už je ve velice 
pozdní době, a nakonec r. 426 po Kr. 
císař Theodosius OH dekretem 
zrušil. Soudobé prameny se o těchto 
profesionálech příliš hezky 
nevyjadřují! Novodobé OH byly 
míněny pro účast amatérských 
sportovců. To se dodržovalo tak 
někdy do 50. - 60.tých let (pokud 
mně paměť neklame). V dobách 
"studené války" se Sovětští a 
východoevropští sportovci vydávali 
za amatéry. Jenže byli to opravdu 
amatéři? Většinou byli někde 
oficielně zaměstnáni a nebo byli 
důstojníky v armádě. V podstatě 
skutečnou práci nikdy nevykonávali 
a ani jako důstojníci v té armádě nic 
neznamenali. Jejich úkolem bylo jen 
trénovat a trénovat a nakonec 
přinést nějakou tu medaili z OH a 
nebo z nějakých mistrovstvích, jen 
aby se ukázalo, že ten náš politický 
systém je lepší. Leckdo z nás tuto 
situaci pamatuje z vlastní 
zkušenosti! V USA se podobný 
pseudo-amatérismus kryl studiem 
na některých universitách - na té a té 
universitě se propagoval takový a 
takový sport a nadějný sportovec v té 
či oné disciplině se okamžitě stal 
studentem takové university (a to 
možná i když jeho studijní výsledky 
nebyly dost dobré). Lapidárně 
řečeno - "Nehmlich to samé!". 
Nakonec celá ta situace IOC asi 
přerostla přes hlavu, a tak, někdy v 
70.- 80.tých letech byli oficielně 
profesionální sportovci na OH 
připuštěni. Na profesionalismus ve 
sportu lze mít různé názory. Někdo 
může považovat profesionalismus za 
nemravný, jiný ho může schvalovat. 
Ve svobodném světě, s volným 
soutěžením, jestliže umím něco lépe 
než jiní, proč bych se tím nemohl 
živit a proč bych si za to nemohl 
nechat platit. Nakonec aktivní 
kariéra jakéhokoliv sportovce je 
relativně krátká a tudíž je nutno se 
zaopatřit na dobu, když už to 
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nebudu moci dělat a vyskytnou se 
jiní, kteří to dokážou lépe. K čemu 
mám ale silné výhrady je, jak jsou 
tito profesionálové odměňováni! 
Nedávno jsem slyšel v TV, že golfista 
Tiger Woods se stal prvním 
golfistou, jehož výdělek přesáhl 100 
milionů US$ (teď už nevím, jestli to 
nebylo náhodou jenom 10 milionů). 
Ale ať už to bylo 10 nebo 100 
milionů, je to zatraceně velká suma, 
získaná v poměrně krátké době jeho 
kariéry a je všeobecně známo, že 
golfisti jsou nejlépe placení 
sportovci. A to golf není (dosud) 
Olymp. sport, o kterém Murphy říká 
aforismus, že "golf je umění jak 
maličkou kuličku honit po velké 
kouli". Kdo z normálních lidí dokáže 
vydělat v tak krátké době tolik peněz 
- ani kterýkoliv z amerických 
presidentů tolik nevydělával. A 
určitě žádný z předních vědců nebo 
lékařů nevydělá stejné peníze za 
možná celý jeho život! Nebo se stačí 
podívat na zprávy o přestupu 
fotbalistů v evropských ligových 
klubech - to je tanec milionů. Dobře, 
s největší pravděpodobností, ten 
který fotbalista asi nedostane celou 
uveřejněnou částku, ale z té částky 
na něj zbyde určitě asi dost značný 
podíl. Jiný příklad - když se 
dojednává nějaké utkání v profi-
boxu opět se většinou objevují 
milionové sumy. Proti golfu, jak box, 
tak fotbal, jsou olymp. sporty. 
Naproti tomu jsem dodnes neslyšel 
nic o tom, jak jsou odměňováni jiní 
profesionální sportovci, třeba atleti, 
šermíři, plavci a pod. Myslím, že tam 
asi k tanci žádných milionů 
nedochází, a s největší 
pravděpodobností odměny jsou spíš 
ve formě různých materielních 
výhod a pomocí. Další věc se kterou 
v profesionálním sportu ze zásady 

nemohu souhlasit je, že v honbě za 
stále lepšími výsledky už nestačí jen 
pouhé nadání a hodně a hodně 
tvrdého tréningu. V takovém 
basketbalu zatím ještě stačí dorůst 
přes 2 metry. 
 Potencionální basketbalista s dnes 
normální výškou 180 - 190 cm prostě 
nemá šanci. U mnoha sportů je nutné 
začít s výchovou k tomu kterému 
sportu a tvrdým tréningem už v 
ranném dětství. Řekl bych, že v těchto 
případech jde spíše o zájem rodičů, 
kteří doufají, že z potenciálních 
úspěchů jejich ratolesti v budoucnu se 
budou mít dobře. V těchto případech 
je mi těchto dětí upřímně líto, protože 
v tom tvrdém soupeření, ne každé z 
nich se dokáže probojovat až na tu 
touženou špičku! A jsou navíc tím 
pádem i okradeni o celou řadu let 
hezkého a normálního dětství. Tam 
kde už nestačilo nadání a tréning, 
bohužel, přišly na pomoc věda a 
chemie. Pamatuji sám v Praze 
existenci sportovního výzkumného 
ústavu. A tak se upravovalo sportovní 
nářadí a různé techniky. Příkladem 
může třeba být zavedení laminátové 
tyčky pro skokany o tyči, která zvedla 
výkon skokanů o pár centimetrů, a 
nebo zavedení oštěpu s oválným 
průřezem proti starému, kulatému, či 
plavky ze specielních materiálů pro 
plavce atd. Podle mne nejotřesnější 
přiznání, které jsem slyšel, bylo od 
bývalé vynikající rumunské 
gymnastky Nadie Comanecci. Podle 
jejího vyprávění, nějací vědci (dnes už 
nevím jestli mluvila o rumunských 
nebo sovětských) přišli na to, že 
nejvýhodnější poměr síly lidského těla 
k věku je někdy kolem 18 let. Tím 
pádem bylo rozhodnuto podávat 
těmto sportovkyním nějaké léky, které 
by stárnutí přes 18 let zpomalily! Když 
si vzpomínám, tak to naše gymnastky 

Bosáková a Čáslavská, proti tomuto 
"dítěti" byly plně vyspělé ženy. 
Nejsem doktor, ale určitě taková 
"léčba" Nadie do dalšího života 
neprospěla - pokud se pamatuji 
vypadala tehdy dost zle, proti tomu, 
kdo jí pamatuje z doby jejích 
největších úspěchů. Nechci být 
špatný prorok, ale některé ty 
Číňanky na letošních OH v 
některých sportech, mi přišlo, že 
spadají do stejné kategorie - i když 
se to neprokázalo. A další letošní 
skandál s dopingem ve sportu je 
případ Lance Armstronga, vítěze v 7 
Tour-de-France závodech. Já se 
přiznám, že jsem mu zkraje dost 
fandil. Ne pro ta vítězství, ale proto 
že překonal rakovinu něčeho a 
přesto dokázal závodit a vyhrávat. 
Ale když se provalil tento skandál, 
jeho zářivý obraz se rozplynul. A to 
teď předseda Mezinár. Cyklistické 
Federace má tolik odvahy, či spíš 
drzosti, prohlásit, že s cyklistikou se 
bude pokračovat, a to jak na OH, tak 
i Tour-de-France! Holt peníze ze 
sportu jsou pořád peníze. 
Venkoncem, i na vlastních OH v 
Londýně bylo několik sportovců 
přistiženo s dopingem. 
 Celá tato úvaha mně vede k 
poslední otázce: jsou opravdu 
dnešní sportovní výkony už za 
hranicí normálních lidských 
možností a je možno je zlepšovat 
pouze pomocí všelijakých 
technických triků a nebo dopingem? 
Jestli to tak je, tak je to, podle mne, 
konec sportu jako sportu, a stává se 
to honbou za penězi a nebo jakýmsi 
pseudo-cirkusovým uměním či 
prostým show-bussinesem, bez 
ohledu na zdraví vlastních 
sportovců! 
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Příspěvek od pana Jana Šebesty 
 

 
 

Zajímavosti 

Největší záhady Česka (Čerpáno z knihy Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti) 

Podivný svět trpaslíků! 

 
Stalo se to v dobách, kdy ještě hrad Sovinec u Bruntálu býval mohutnou a nedobytnou pevností. Představte si nevlídnou 

listopadovou noc a studený vítr, zlověstně skučící v 
cimbuří. Strážný na věžním ochozu už se těšil, až ho 
přijdou vystřídat a zachumlá se dole na strážnici pod 
teplou deku... 

Najednou zbystřil pozornost: v temné hmotě 
protilehlé Tvarožné hory prokmitlo světlo. Že by 
požár? Světlo sílilo a muž na věži nevěřil svým očím. 
V boku hory se otvíral jakýsi skalní oblouk, pod 
nímž planula mohutná vatra. A kolem ohně křepčily 
přízračné siluety postav, zvláštních zrůdných bytostí 
s krátkými šmajdavými nožkami a s velikánskými 
hlavami. 

Strážný odhadoval, že žádná z nich není větší než 
sedmileté dítě. Skřeti se drželi za ruce a tančili v 
kruhu kolem plamenů. Teď k užaslému strážnému 
dolehl i podivný zpěv a hudba, jejíž zvonivé tóny 

připomínaly cimbál. Najednou všechno zhaslo, jako když člověk sfoukne svíčku. Druhý den strážný prolezl svah Tvarožné 
křížem krážem, ale po nočním tanci tam nenašel sebemenší stopu. 
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Trpaslíci, gnómové, permoníci, 
skřítkové... Objevují se v pověstech 
po celém světě, další lidé přísahají, že 
je viděli na vlastní oči. Kdo jsou 
doopravdy? Stejně jako u obrů 
obsahuje i představa trpaslíka na 
jedné straně prvky lidské a na druhé 
straně démonické. My ovšem v 
našem pátrání hledáme stopy 
reálných tvorů. Šlo o nějakou 
genetickou mutaci? 

Trpaslíci se rodí dodnes a zakrslé 
tělo má na svědomí vrozená 
hormonální chyba. Avšak teprve 
kolem druhého roku se na dítěti 
pozná, že jeho růst se opožďuje. 
Nevratný proces dovedou již dnes 
lékaři zastavit pomocí léků, které 
dítě musí nepřetržitě užívat od 
zjištění prvních příznaků až do 
sedmnácti či dvaceti let, kdy bývá 
růst těla definitivně ukončen. Zdá 
se však, že v dřívějších dobách se 
trpaslíci rodili mnohem častěji. 
Proč? 

Tito takzvaní liliputáni jsou zřejmě 
výsledkem křížení: v genetické bance 
lidské rasy zůstala zakódována 
dědičná informace původních, 
opravdových trpaslíků, o kterých 
vyprávějí staré kultury. Pro mnohé 
vědce jsou například dodnes 
historickou záhadou zvláštní 
kamenné domečky, které se nalézají 
na úpatí mayských chrámových 
pyramid. Do prázdné čtvercové 
dutiny uvnitř vede nízký, asi 80 cm 
vysoký dveřní otvor. Prošel by jím 
jedině trpaslík... 

 

 
Z knížky kanadského popularizátora vědy JAYE INGRAMA 
 
Věda pro všední den 
 
 
Sladké nápady z nepatrného mozečku 
 
 
Málokterý pokrm je pro nás tak samozřejmý jako med. Ale uvědomili jste si někdy, že k tomu, aby se ocitl na vašem stole, 
je zapotřebí společného intelektuálního úsilí tisícovek bytostí ženského rodu? Teď nemám na mysli skutečnost, že balení a 
prodej medu je převážně ženská práce. 
 
Hovořím o tisících včelích dělnic, které sbírají nektar, z nějž pak v úlech vzniká med. Energie, se kterou létají od úlu ke 
květům a zpět, mnohokrát za den a stále dokola, je sama o sobě obdivuhodná, ale daleko více musíme žasnout nad 
mentální kapacitou sběraček nektaru. 
 
Včelí dělnice má mozek o velikosti kuličky v kuličkovém peru. Její šedé buňky váží zhruba jednu tisícinu gramu. Hmotnost 
našeho mozku je milion a půl krát větší. Navzdory zdánlivě nedostatečné intelektuální kapacitě jsou paměťové a 
komunikační schopnosti včel přímo neuvěřitelné. 
 
K tajemství jejich úspěchu patří skutečnost, že se obvykle nemusejí rozmýšlet. Včelí mozek je naprogramován na práci 
s velmi specifickými informacemi, takže jeho majitelé reagují automaticky a neměnně. 
 
Včely jsou (řečeno jazykem počítačového věku) miniaturizovaní létající roboti vybavení softwarovým balíkem pro 
vyhledávání nektaru. Chovat se co nejjednodušeji a opakovat zaběhané postupy, to je obvyklá hmyzí strategie. 
 
To demonstroval, již v devatenáctém století, slavný entomolog FABRE, když sledoval vosu vlekoucí ochromeného cvrčka 
ke svému hnízdu. Před vchodem nechala cvrčka ležet, prohlédla vnitřek hnízda a teprve pak oběť dovlekla dovnitř, aby na 
ni nakladla vajíčka. 
 
Jednoho dne, když se opět vracela s úlovkem, využil toho, že vosa zmizela v hnízdě, a cvrčka o kousek posunul. Vosa 
vylezla ven, našla cvrčka ležet o kus dál, dovlekla jej zpět na původní místo a znovu se vydala na prohlídku hnízda. Když 
FABRE cvrčka znovu přemístil, celý scénář se opakoval. 
 
Po čtyřicáté repríze přestala entomologa hra bavit. Zato nešťastná vosa (zajatec vlastní rutiny) by v ní pokračovala 
donekonečna. Nedokázala nalézt východisko ze zapeklité situace, dokonce ji vůbec nedošlo, že je něco v nepořádku! 
 
Včela sbírající nektar je stejný nemyslící automat. Poprvé vylétá opylovat květy zhruba ve stáří tří týdnů, ale zkušenost 
tady nehraje žádnou roli. (Poznámka pod čarou: V té době už má za sebou všemožné činnosti v úlu, které jsou údělem 
včely-dělnice: starala se o snůšku i o královnu, větrala komůrky tím, že používala svých křídel jako ventilátoru a držela 
stráž. Shánění nektaru je tedy posledním dějstvím jejího života – po 4 nebo 5 dnech umírá. Příčinou není věk, ale 
kupodivu vzdálenost. Podle některých výzkumů nalétá i několik set kilometrů. Jestliže se tedy udře po 54 nebo po 15 
dnech, není důležité) 
 
Je naprogramována tak, aby dokázala zaznamenat barvu, tvar a vůni květů, na které dosedne, a zapamatovala si ty, jež 
jsou obzvláště bohatým zdrojem potravy. To ale neznamená, že by marnila čas a prohledávala za letu okolní krajinu. 
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Mozek ji velí, aby si o květinách pamatovala jen úzce vymezenou informaci a aby tak činila velmi efektivním způsobem. Je 
kupříkladu schopna podržet v paměti pouze barvu těch květů, které zahlédla v posledních třech vteřinách letu. 
 
Všechny dřívější vjemy se překryjí a ani nové barvy, které včela spatří, když už přistála na květu, na ni neudělají dojem. 
Aby dokázala barvu zaznamenat, musí navíc letět. Pokud byste ji ke květině donesli v ruce, barvu si nezapamatuje. 
 
Aby nemarnila čas a energii, učí se, v kterou denní dobu produkuje konkrétní květina nektar. Vědci naučili včely rozlišovat 
mezi devíti denními dobami (interval mezi nimi někdy činil pouhých 20 minut), ale jednoduchý pokus ukazuje, jak 
striktně se včely drží svých vlastních vnitřních hodin. 
 
Pokud jim mezi devátou a desátou hodinou dopoledne předložíte modrý tác s cukerným roztokem a od deseti do jedenácti 
jej nahradíte tácem žlutým, včely se nechají přilákat a naučí se čas spojovat s danou barvou.  
 
Potíž je v tom, že když pak jednou ten první tác nesklidíte, přesně v deset hodin jej opustí, přestože na něm ještě zůstalo 
mnoho cukerného roztoku, a přelétnou na druhý. Setrvávají v zajetí stereotypu – „v devět modrý, v deset žlutý“. 
 
Vyhledat a zapamatovat si ten správný květ, to je ale pouze začátek. Pravá zkouška včelího intelektu nastává v okamžiku, 
kdy se průzkumnice vrátí do úlu a sděluje ostatním, co nalezla. Informaci totiž vyjadřuje tancem. Z dráhy, orientace a 
rychlosti pohybu jsou schopny ostatní včely vyčíst všechno o vzdálenosti, umístění a kvalitě objevených květů. 
 
Nejslavnější je tzv. kývavý tanec. Včela se k němu uchyluje ve chvíli, kdy se objevené květy nacházejí aspoň 100 metrů od 
úlu. Usadí se zevnitř na svislé stěně plástve a v naprosté tmě začne opisovat osmičky. Přitom divoce poškubává zadečkem.  
 
Ostatní včely se kolem ní shluknou a snaží se jí co možná nejvíc dotýkat. Z rychlosti a velikosti „osmiček“, počtu kmitů 
zadečkem a orientace pohybu dokáží odvodit, kterým směrem a jak daleko se květy nacházejí. 
 
Úžasné je už jenom to, že včela umí převést vzpomínku na pouť ke květům do podoby tance v temném úlu. Ale to není 
všechno. Včelí průzkumnice totiž svým družkám nesděluje, v jaké konkrétní vzdálenosti květy najdou, ale kolik energie 
budou potřebovat k letu tam a nazpátek. 
 
Pro tytéž květy má v repertoáru jiný tanec za klidného, a jiný za větrného dne. Svědčí o tom experimenty, při nichž vědci 
včelám připevnili malá závažíčka nebo klapky, zvyšující odpor vzduchu. Takto obtížená včela dává tancem najevo, že 
musela vyvinout větší úsilí, než když jí při letu nic nebránilo. 
 
Ještě obtížnější cestu signalizovaly včely, které ke zdroji nektaru nemohly doletět, ale byly nuceny k němu dojít! Včelí 
tanečky navíc rozlišují mezi protivětrem na cestě tam a na cestě zpátky, kdy už včela nese náklad nektaru a pylu. Ostatní 
včely berou upozornění velmi vážně; čím obtížnější let je čeká (což zjistí z tance své družky), tím více medu před letem 
spořádají. 
 
Skutečnost, že včelím tanečkem lze vyjádřit i tak fantastický detail, můžeme svést na existenci automatismů ve včelím 
mozku naprogramovaných během milionů let evoluce, ale experimenty z posledních let odhalily u včel vlastnosti, pro něž 
je třeba najít jiné vysvětlení… 
 
Množství nektaru, který nashromáždí včelí dělnice za celý svůj život, stačí sotva k výrobě jediného náprstku medu! 
Milovníci včel tím často dokazují, jak nesmírná dřina je skrytá za sklenicí medu na vašem stole. A co kdyby teprve věděli, 
jak se přitom napracuje jejich mozek… 
 

CITÁTY: 

MILOŠ KOPECKÝ 

Český divadelní a filmový herec 

 

••••  Nejhloupější věty začínají obvykle slovy: Já jsem vždycky říkal. 
 
*     Lež díky svým krátkým nohám má velmi dobrou stabilitu. 
*     Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. 
 
••••  Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to 

přehází. 
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EDUARD BASS 

Český spisovatel, novinář, zpěvák, herec .. 
••••  Srdce praská velikášstvím, nikoliv velikostí. 

 
••••  Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat. 
 

VLASTA BURIAN 

Český divadelní a filmový herec, spisovatel ... 
 

•••• Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčičky, volají: Hoch! 
 
•••• Učenci a vědci! Nebojte se létat! Žádný učený z nebe nespadl! 
 
•••• Divné je, když si dáte kapra namodro a dostanete po něm žloutenku. 
 
•••• Nejlínější je svědomí. Málokdy se v někom hne. 
 
•••• Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. 
 
•••• Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý. 
 
•••• Šach je dobrý ve dne a dáma v noci. 
 
•••• Němý film vynalezli bratři Lumiérové, mluvící asi sestry Lumiérovy. 

 
•••• Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně největší čistý zisk. 
 
•••• Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku. 
 
•••• Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. 
 
 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

Barvou letošních Vánoc je šedá 

Tradičními barvami Vánoc vždy byly zlatá, červená a zelená. I Vánoce ovšem podléhají módě. Letos tedy tradiční barvy 
ustupují do pozadí a nahradit se je chystá šedá. Zda se jí to podaří, je otázkou. Pro mnohé z nás je tradiční barevné pojetí 
totiž nejpřijatelnější. 

Původ tradičních vánočních barev je možné dohledat v historii a náboženství. Zelená byla v dějinách vždy považována za 
symbol tajemství a života. Zatímco zelená má předkřesťanský původ, červená a zlatá se staly důležitými pro zimní svátky 
až po narození Krista. 

Červená představovala protipól zelené a lidé v ní viděli smrt a krev. Zlatá naopak symbolizovala dar, který Ježíškovi 
přinesl jeden ze tří králů. Zavedení této barvy znamenalo rozšíření křesťanské symboliky a vyjadřovalo příslib věčného 
života. Přestože se okruh vánočních barev za poslední roky značně rozšířil, zůstávají lidé tradičním českým barvám věrni. 

Trendy barvou pro letošní rok je šedá. Tato barva je velmi variabilní a dá se lehce kombinovat s jakoukoliv pastelovou 
barvou, například modrou, nebo růžovou. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 
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Vybíráme sklenice na víno: menší na bílé, větší na červené, nebo je to trochu složitější? 

Výběr vhodných sklenic na víno nemusí být vždy tak snadný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Máme-li víno opravdu 
rádi a dáváme si záležet při jeho výběru, měli bychom také přihlédnout k tomu, z čeho a jak jej budeme pít. 

Základní zásadou je, že víno podáváme v tenkostěnných sklenicích z hladkého, tedy nebroušeného a nebarveného skla 
(kvůli jiskře a barvě vína) na vyšší stopce, za kterou sklenici držíme. Víno není koňak, abychom jej drželi v dlani, zahřívání 
na tělesnou teplotu mu totiž rozhodně neprospěje. Čím větší sklenice, tím lépe se v prostoru nad hladinou nalitého vína 
uvolní jeho aroma. Jako nejlepší se po staletích pití vína ukázaly sklenice ve tvaru tulipánového květu - u bílých vín užší, u 
červených zaoblenější až baňatý tvar s mírně uzavřeným okrajem. 

Pro svěží lehká a mladá bílá vína budeme vybírat z menších sklenic o objemu cca dva až tři decilitry, ale s přibývajícím 
stářím a aromatičností vína na velikosti sklenice určitě přidáme. Výjimkou u těžkých velkých červených vín nejsou ani 
robustní sklenice o objemu až jeden litr. Jedině v odpovídajícím prostoru se může víno dokonale otevřít a ukázat vše, co 
v sobě má. Ani velký objem sklenic není neúměrný standardním sedmi decilitrům v běžné láhvi,  protože rozhodující je 
prostor na hladinou a nikoli pod ní. I do takto velkých sklenic naléváme vína prakticky stejné množství, jako bychom 
nalévali do malých, tedy cca jeden decilitr. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
Alkoholické desatero pro dámy aneb jak si udržet váhu i dobrou pověst 
 
 Aneb jak se  nezliskat , neprolít záchodovou mísou celou peněženku a nezradit svá dietní předsevzetí...  

 

1. Nezajíš to 

Tolik toho asi zase za jeden večer nevypijete, aby vám kvůli tomu přetekl špek z kalhot. Větší nebezpečí znamená 
přístupnost jídla po požití alkoholu, který zvyšuje apetit. Chápejte, vinný střik zajedený brambůrkami ztrácí svou dietní 
auru. Jo a pokuste se odolat pokalební zastávce v mekáči. Po alkoholu se dost blbě spalují tuky, a tak se ukládají na horší 
časy. Člověk se pak navíc míň hlídá, takže spráskáte i to, co by vám za střízliva nesmělo na talíř. 

2. Nechytneš se do kalorické pasti 

Light obměny klasických drinků 
Daiquiri 350 kcal vs. Daiquiri z pravých jahod 135 kcal  

Sirup a jiná sladidla z komerčního Daiquiri můžete nahradit šálkem rozmixovaných jahod. 
Pak už zbývá jen rum, led a trošička cukru. 

Piňa Colada 378 kcal vs. Nada Colada 140 kcal  

Nada je španělsky nic. V tomhle koktejlu ale něco zůstane: kokosový rum, ananasový džus, 
soda a led. Vyhodí se jen smetana a sirup. 

Cosmopolitan 200 kcal vs. Cosmopolitan Light 75 kcal  

Známou variantu s vodkou, brusinkovým džusem a pomerančovým likérem zlehčíte tím, že 
zalijete brusinkovou vodku čerstvě vymačkanou šťávou z citronu a pomeranče a přidáte led. 

Poznáte ji jednoduše – čím víc "holčičí" daný drink vypadá, tím kaloričtější bude. Aby se dívkám alkohol lépe pil, splácává 
se dohromady s tunou cukru a třeba i smetany (vaječňák má tak o třetinu vyšší energetickou hodnotu než vodka...). A čím 
lépe se pije, tím se toho vypije víc. Takže všechno špatně. 

3. Nepomícháš 

Další zlo jsou koktejly. Sirupy, cola, džusíky – to je samý cukr. Bublinky zas urychlují přesun alkoholu do hlavy. Když 
nepožijete rum bez coly, chtějte aspoň colu light, srazíte tím kalorický přísun asi o stovku (= celý další panák!). Možná 
časem někdo zavede i rum light, ale zatím máte šanci ovlivnit jen energetickou hodnotu nealka. A lepší než cokoli z 
uvedených "příloh" je nic – ideálně tedy čistý špiritus zapijte vodou (bez bublin). 
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4. Nepřepálíš začátek 

Ženy mají oproti mužům handicap: opijí se rychleji, a tak musí při pití zapojit rozum. Prokládání alka nealkem kromě 
zředění alkoholu zajistí i hydrataci, což minimalizuje ranní pravděpodobnost setkání s permoníky. Další finta: večer 
začněte velkou sklenicí nealka, nejlíp vody. (Je to pro vás málo cool? Řekněte si o citron.) Zaženete žízeň a nebudete další 
drinky do sebe házet tak rychle. 

5. Nepodlehneš vábení 

Pokud máte problém odolat kdejakému frťanu, možná za to mohou špatné stravovací návyky. Chutě na alkohol snížíte 
tím, že se budete víc krmit zeleninou a komplexními sacharidy (obilí a tak) a naopak snížíte množství konzumovaných 
tuků, soli, proteinů ze zvířátek a třeba taky sójovky. 

6. Nepřijmeš pozvání 

Není to sice ekonomické, ale lépe tak získáte kontrolu nad tím, co do sebe cpete. Zdá se, že slušnost velí pozvání na 
skleničku neodmítat, na druhou stranu, přijmete-li všechny ty panáky, můžete skončit velmi neslušně. Toto je právě jedna 
z těch (dvou) situací, kdy se dáma nemá bát říct "ne", a muž má respektovat, že "ne" z jejích úst někdy skutečně znamená 
"ne". Co se etikety týče, faux pas je naopak někoho do pití nutit. Tak nepodléhejte nátlaku. 

7. Nepřepočítáš se 

Pití v číslech: 
Víno a vermut (1 dl): 

Bílé suché 56 kcal  
Bílé sladké 60 kcal  
Červené 68 kcal  
Růžové 70 kcal  
Sekt 75 kcal  
Martini extra dry 96 kcal  
Martini bianco 145 kcal 

Pivo 0,5 l  

Světlé 192 kcal  
Tmavé 215 kcal 

Panáky malé 50 ml  

Gin 95 kcal  
Fernet 107 kcal  
Vodka 110 kcal  
Slivovice 110 kcal 
Whisky 113 kcal  
Rum 120 kcal  
Becherovka 143 kcal  
Baileys 162 kcal 

To vpravo není nápojový lístek, ale tabulka kalorických hodnot . Čísla berte orientačně. Ale vyplývá z toho, že půllitr vína 
je stejný dietní prohřešek jako tři malé vodky. Půllitr ale málokdy stačí... Nebudou se líp počítat panáky? Pochopitelně 
čisté. 

8. Nepomineš zdravotní hledisko 

Po čem se přibírá a po čem odpadává, už víme, ale jaký drink je nejzdravější? Pro ženy jeden denně. A který? Máte-li na 
výběr, postupujte dle osvědčeného řetězce: Místo panáku volte radši světlé pivo. A místo světlého spíš tmavé. Lepší než 
tmavé pivo je bílé víno. A ještě zdravější než bílé je červené. 

9. Nedoleješ 

Když si přiléváte z lahve, snadno ztratíte přehled, kolik toho máte v sobě, navíc dolévá-li vám nějaký gentleman s nekalými 
úmysly... Odměřený alkohol se líp dávkuje. Barman na rozdíl od vás pozná, kolik jsou dvě deci. 

10. Nevynecháš večeři 
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Počítáte kalorie, ale nevzdáte se piňakoládové smrště? Zahrňte tyto bomby do svého kalorického příjmu, čili přes den 
někde uberte, aby vám to v součtu dalo normální hodnotu. Ale nedělejte to na úkor večeře, víte, jak to dopadá, když se pije 
na lačno... 

 

Nepříjemné společenské situace a jak z nich ven 

Během období dospívání se nám nejen rodiče, ale i učitelé či profesoři ve školách snaží vštípit do hlavy základní 
společenská pravidla, abychom věděli, jak se slušně chovat. I přesto se některým z nás i při velké snaze nevyhnou trapné 
nebo nepříjemné společenské okamžiky. 

Nepříjemná až trapná situace může nastat kdykoli, třeba při pracovním obědě. 

Nemusíte chodit přímo na specifické kurzy společenské etikety, abyste věděli, že určité chování je ve společnosti 
nepřístojné. I tak se ale za život můžete ocitnout v situacích, kdy se budete cítit trapně, a to buď vlastní, nebo cizí vinou. 

Pokud už se nějakému trapasu či společenskému "kiksu" nedokážete přímo vyhnout, je alespoň dobré vědět, jak z něj 
lidově řečeno umět "vybruslit". 

Nudná nebo nic neříkající konverzace na večírku 

Ve společnosti není nic špatného na tom, když se vy sami nebo někdo z okolí zapojí do konverzace, kterou vede někdo jiný. 
Samozřejmě není vhodné nikomu skočit do řeči, pokud nerozumíte tématu, můžete jen přikyvovat nebo naslouchat. 

Občas se ale stane, že se k vám dostane člověk, který zavede hovor na naprosto nezajímavé téma. Ve vší slušnosti budete 
chvíli poslouchat, když ale konverzace stále nekončí a vy už se nudíte, není slušné jen tak beze slova odejít, byť se to přímo 
nabízí. 

Taktně můžete převést hovor na osobu, u které víte, že ji dané téma zaujme, případně se omluvit se slovy "Rád/a jsem vás 
poznal/la, ale musím se věnovat i ostatním hostům". 

Rozhodně není slušné a upřímné cokoli předstírat, například že zvoní telefon. Nepoužívejte ani větu "Musím si odskočit", 
nic takového v rámci slušného chování nepotřebuje ona osoba vědět. Nevíte-li si rady, stačí říci "Omluvte mě" a taktně se 
vzdalte. 

Hovor s cizím člověkem v hromadné dopravě 

Cestování hromadnou dopravou se mnozí z nás nevyhnou. Jízda autobusem či vlakem je každodenní činností, při které 
potkáváte řadu cizích lidí. Při takovém davu je více než pravděpodobné, že jednou narazíte na osobu, která se s vámi bude 
chtít jen tak z ničeho nic bavit. Je-li to někdo, koho pravidelně potkáváte, můžete začít hovor, horší je to ve chvíli, kdy je 
nám daná osoba více než nesympatická a zcela neznámá. 

V přeplněných prostředcích v takové situaci těžko utečete na druhý konec, pokud je tedy konverzace neúnosná, omluvte 
se, že vystupuje a počkejte na další spoj. 

Zapomenete něčí jméno  

Při širokém okruhu přátel i pracovních kolegů je pochopitelné, že vám může něčí jméno jednoduše vypadnout. Stane-li se 
tak, rozhodně nepoužívejte frázi "Já zapomněl/la, jak se jmenuješ?", jde o velmi negativní vyjádření. 

Jestli není jméno potřeba, například ke konkrétnímu představení jiné osobě, zaveďte hovor na situaci, kterou máte s 
danou osobou zaručeně spojenou, případně používejte fráze "kolega z vedlejší kanceláře, kolega ze školení" atd. 

Rande, které za nic nestojí  

I rande nemusí dopadnout přesně podle vašich představ. Jdete-li na večeři a už v počátku víte, že je večer naprosto 
ztracený, vydržte to, ale rozhodně to neprotahujte a nedávejte si dezert, případně kávu. 
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Jste-li na neformálním setkání jen s drinkem, je také vhodné zdržet se i přes nelibost okamžiku a neodcházet po pěti 
minutách. V obou situacích platí jedno nepsané pravidlo na závěr. I když se to nepovedlo, nedávejte to plně najevo. 
Vyvarujte se zdvořilostní věty "Uvidíme se příště", mohlo by to v protějšku vyvolat zcela opačný dojem než ve vás, za 
žádných okolností nebuďte hrubí. 

Jídlo mezi zuby 

Situace, která se může stát komukoli z nás. I nepatrný zbytek jídla mezi zuby může vyvolat dost velkou nepříjemnost. Sami 
bychom se cítili trapně, kdyby se něco takového stalo nám, a proto je slušné i druhou osobu taktně upozornit, že není něco 
v pořádku. Jste-li ve společnosti více lidí, zkuste upoutat pozornost onoho člověka a jemně mu třeba nenápadným 
pohybem ruky naznačit, že má něco mezi zuby. 

Když nereaguje, nebo je od vás dál, dojděte k němu a opět taktně mu situaci vysvětlete. Podobně je vhodné se zachovat i ve 
chvíli, která potká spíše dámy. Při odchodu z toalety se může jednoduše stát, že některý konec oděvu, převážně sukně, 
může skončit zachycen v punčochách a trapas je na světě. 

Nelibě vonící kolega v kanceláři  

Tělesný pach je něco, co může ve vztazích mezi muži a ženami pomoci, na druhé straně ale dokáže i velmi vztahů zničit, a 
to jak osobních, tak pracovních. 

Při větším pracovním kolektivu je především v teplejších dnech více než pravděpodobné, že se někteří jedinci budou více 
potit. Pokud k tomu používají úměrně deodorant, není co řešit, koneckonců každý jsme nějaký. Je-li ale odér onoho kolegy 
neúnosný a ničí pracovní pohodu v kanceláři, je třeba zasáhnout. Jestli víte, že se ona osoba neurazí, zkuste jí na stůl dát 
deodorant s jemným vzkazem typu "Tahle vůně by se ti mohla líbit, nikdo z nás ji nevyužije". 

Když to nezabere, zkuste přejít k trošku drsnější verzi, vše ale opět v rámci slušnosti. Nikdy neukazujte nebo nejmenujte 
přímo onoho člověka, věta "Někdo tu nelibě voní, doufám, že to nejsem já" může někdy stačit. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

ZDRAVÍ 

Vánocni přejídání: Jak ulevit přecpanému břichu! 

Vánoční období, přestože by mělo být postní, je spojeno s obžerstvím. Ve většině domácností se péče 
cukroví, rozjíždí se vánoční večírky, a pak tu jsou hned Vánoce a Silvestr. Užíváme si a naše útroby trpí. 
Jak zažívání pomoci?  

Pálení žáhy 

• Anýz a kmín – uvařte si ze 2 lžiček semen čaj. Zalijte je 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. 
• Jedlá soda – půl lžičky sody a několik kapek citronu rozmíchejte v troše teplé vody a vypijte. 
• Řepa – žaludeční šťávy neutralizuje i džus z červené řepy. 
• Levý bok – pokud budete spát na levém boku, nemohou žaludeční šťávy proniknout do jícnu. Poslední jídlo si 

dejte 3 hodiny před spánkem. 

Podráždění žaludku jídlem 

• Máta peprná – 2 lžičky byliny zalijte 250 ml vroucí vody, nechte 10 minut louhovat a pijte 3krát denně. Nikdy si ji 
»nevařte« při pálení žáhy, problémy zhorší. 

• Puškvorec – popíjejte nálev nebo žvýkejte kořen puškvorce. Nálev připravíte zalitím 3 lžiček kořene půl litrem 
studené vody, nechte 4 hodiny macerovat a před pitím ohřejte. 

• Sléz a meduňka – připravte si čaj ze lžičky slézu maurského a lžičky meduňky, bylinky přelijte 250 ml vody a 
nechte 5 minut louhovat. 

Podráždění žaludku alkoholem 
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• Kuřecí vývar – musí být čistý, bez zeleniny, nudlí a masa. Dodá tekutiny a navíc je balzámem na podrážděný 
žaludek.  

• Malá Plzeň – musí jít o plzeňskou dvanáctku – je zásaditá a překyselenému žaludku pomůže. Pozor: opravdu jen 
jednu! 

• Rohlík a suchary – dodají energii, lehce zaplní žaludek a zmírní tak nevolnost. Důležité je sníst je suché, bez sýrů a 
salámů. 

Plynatost 

• Fenykl – připravte si ze semen čaj či je zkuste jako Indové žvýkat. 
• Kardamon – lžičku kardamonu vařte 10 minut ve 250 ml vody, pijte po jídle. 
• Mrkev – dejte si jí denně misku pěkně jemně nastrouhané. 
• Zázvor – ukrojte si po každém jídle kousek čerstvého zázvoru a snězte ho. Můžete si z něj uvařit i čaj. 

Žlučníková kolika 

• Bylinný čaj – 20 g anýzu, 15 g krušinové kůry, 50 g vrbových listů a 30 g truskavce smíchejte. Čaj připravte zalitím 
1 lžíce směsi 250 ml vody a nechte 10 minut louhovat. Pijte vlažný při záchvatu. 

• Černá ředkev – rozpouští žlučníkové kameny, podporuje sekreci žluči. Před jídlem si dejte lžíci vymačkané šťávy. 
• Zelený čaj – vyměňte ho za pivo nebo víno po jídle. Podporuje funkci jater a žlučníku. 
• Ostropestřec mariánský – denně rozžvýkejte 4 semena. 

Zpracovala: Mirka Schullerová   

 

 

RECEPTY 

Hovězí roštěná na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem  

Doba přípravy: 60 min  
Doba vaření: 60 min  
Počet porcí: 6–8  
V hlavní roli české klasiky exceluje hovězí, špenát a bramborový knedlík, kterým zdatně sekunduje česnek v 
nepřehlédnutelné vedlejší úloze.  

 
Suroviny:  
800 g hovězího vysokého roštěnce  
4 stroužky česneku  
1/2 cibule  
50 ml oleje  
100 g másla  
sůl špenát  
1 kg mraženého listového špenátu  
1 velká cibule  
2 lžíce mouky  
4 stroužky česneku  
2–3 vejce  
olej  
sůl bramborové knedlíky  
1 kg brambor  
2 vejce  
lžíce mléka  
cca 400 g mouky  
3 lžíce hrubé dětské krupičky  
sůl  
 
Postup:  
Očištěnou roštěnou nakrájíme na plátky, rozklepeme a osolíme. V kastrolu rozpálíme olej, opečeme na něm plátky masa z 



 
Krajanské listy 
prosinec 2012/leden 2013  24 

 

obou stran, vyjmeme je a dáme stranou. Na rozpáleném oleji po mase zpěníme najemno nakrájenou cibulku a ihned 
vložíme maso zpět, přidáme nasekaný česnek a část másla. Až se máslo rozpustí, podlijeme vodou tak, aby bylo maso 
akorát zakryté, přiklopíme poklicí a dusíme do změknutí. Na závěr zjemníme máslem.  
 
Špenát  
Na rozpáleném oleji zpěníme cibuli, zasypeme moukou, zarestujeme do růžova a vložíme špenát, osolíme. Jakmile špenát 
pustí šťávu, přidáme nasekaný česnek a chvilku podusíme, vmícháme vajíčka a podáváme.  
 
Bramborové knedlíky  
Brambory, den předem vařené ve slupce, oloupeme, nastrouháme na hrubém okurkovém struhadle, v míse je osolíme a 
smícháme s vejci rozšlehanými ve lžíci mléka. Brambory přendáme na vál posypaný moukou a postupně do nich 
zaděláváme mouku s krupicí, až se těsto nelepí. Z těsta vytvarujeme šišky a vaříme je v osolené vodě asi 20 minut.  

 

Pivní štrůdl s jablky 

(Specialita regionu Plzeňsko)  
 
Plzeňský region je na své gastronomické poklady právem pyšný. A tak se nelze divit, že je oslavovaný pěnivý zázrak použit 
i při přípravě sladkého dezertu. Váháte, čím jej zapíjet? Stejně jako klasický jablečný štrúdl bude jeho pivní verze nejlépe 
chutnat jako zákusek k odpolední kávičce.  
 
Suroviny:  
 
350-400 g hladké mouky  
 
1/4 balíčku prášku do pečiva  
 
1 vejce  
 
80 g cukru  
špetka soli  
 
200 ml 8% piva  
mouka na vyválení  
Rozpis na náplň:  
 
350-400 g jablek  
 
100 g cukru  
 
50 g rozinek  
 
50 g kandovaného ovoce  
 
50 g ořechových jader  
skořice  
 
Postup:  
Na vál přesejeme mouku a smícháme s práškem do pečiva. Přidáme vejce, rozmačkaný 100% tuk, pivo, špetku soli, cukr. 
Vše zpracujeme v tužší těsto, které necháme v chladu asi 1 hodinu odležet.  
Poté je rozválíme na 3 mm silnou placku a rozpůlíme ji. Naneseme na ni směs nakrájených jablek, drcených ořechů, 
rozinek a kandovaného ovoce. Posypeme cukrem, smíchaným se skořicí. Pečlivě přehneme, lehce stiskneme a přeložíme 
na pečicí plech. Na povrchu těsto několikrát propíchneme špejlí. Vložíme do středně vyhřáté trouby a dozlatova upečeme.  
Hotový závin lehce potřeme pivem a pocukrujeme. 
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Makový kynutý závin 

Potřebujeme  

• 25 až 30 dkg hladké mouky  
• 11 dkg másla  
• 2 dkg kvasnic  
• 2 vejce  
• mléko  
• 2 dkg moučkového cukru  
• citrónovou kůru  
• 1/4 l máku 

Jak na to 

Máslo a cukr utřeme s jedním vejcem a jedním žloutkem a troškou citrónové kůry. Pak přidáme kvasnice vykynuté ve 4 
lžících mléka oslazeného kostkou cukru.  

Dále přimícháme  mouku, špetku soli a menší hrnek vlahého mléka, aby bylo těsto vláčné. Dobře je vypracujeme a 
necháme asi půl hodiny kynout.  

Mezitím umeleme mák, přidáme k němu vlahé mléko, utřeme a přidáme ještě žloutek, citronovou kůru, 2 kusy tlučeného 
hřebíčku, trošku skořice, 2 lžíce rozpuštěného másla a cukr podle chuti.  

Vykynuté těsto tence rozválíme na moukou posypané větší utěrce, pomažeme je připraveným mákem a stočíme do závinu.  

Dáme na připravený plech a necháme ještě čtvrt hodiny dokynout. Navrch závin pomažeme rozpuštěným máslem, 
posypeme mandlemi a pečeme asi třičtvrtě hodiny. Je to pochoutka. 

KULTURA 

Skyfall (2012) 

Žánr: Akční | Dobrodružný | Thriller 
Délka (min.): 143 
Režisér: Sam Mendes 
Země původu / Rok: USA 2012 
 
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw, Helen 
McCrory, Albert Finney, Rory Kinnear, Ola Rapace 
Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství nejslavnějšího agenta s povolením zabíjet. Bondova loajalita k 
M (Judy Dench) musí projít těžkou zkouškou, poté co je Mi6 napadena záhadným Raoulem Silvou (Javier Bardem). M 
začíná být na stará kolena pronásledována svou minulostí a Bond ji ukrývá před nepřáteli ve starém skotském sídle jeho 
rodičů. Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí a agent 007 musí v rámci své mise navštívit Istanbul, Šanghaj a Macau, aby 
zabránil národní katastrofě. 

                                                                                                                                 Zpracovala: Mirka Schullerová   

HUMOR 

 
*Po Silvestru se potkají dva kamarádi a ten jeden povídá: 

„Sem ti měl strašnej sen, že mám v hlavě díru. Tak celej zděšenej vylezu z postele, jdu k zrcadlu, a fakt: díra jako pěst!“ 

„No nekecej! A co jsi s tím udělal?“ 

„Nic, když jsem přestal zívat, tak to zmizlo...“ 

 

*Ptá se turista farmáře:„Stihnu ten vlak v 15.00, když půjdu přes vaši pastvinu?“ 
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„Ale jo... A když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve 14.30!“ 

 

*Učitelka se ptá dětí, čím chtějí být, až budou velké. 

Pepíček: „Já chci být miliardář! Budu mít nejkrásnější milenku, dám jí BMW, milion dolarů, byt na Manhattanu, sídlo v 
Paříži, zlatou VISA kartu a milovat se s ní budu třikrát denně.“ 

Učitelka v rozpacích se rychle obrací jinam. „A ty, Mařenko?“ 

„Já chci být Pepíčkova milenka.“ 

 

*Učitel rozdá formuláře na písemnou práci z matematiky a přísně se podívá po třídě. 

„Doufám, že nikoho neuvidím, jak opisuje!“ dodá výstražně. 

„My také,“ ozve se z lavice. 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 

KDO TO PŘEČTE? ☺☺☺☺ 

7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1! PU50B1V3 V3C1! N4 
Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D, N4 70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z 
PR3MY5L3N1. BUD N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3 M0H0U PR3C157. PR051M P05L1 
70 D4L3, P0KUD 70 UM15 PŘ3C157. 

 

HÁDANKA 

 
Král měl tři dcery: Aničku, Báru a Cecilii. Anička vždy mluvila pravdu, Bára vždycky lhala a Cecilie někdy mluvila pravdu a 
někdy lhala. Jednoho dne přijel cizí princ, aby se ucházel o ruku pravodomluvné Aničky. Král jej zavedl do místnosti, kde 
všechny tři dcery seděly vedle sebe, a že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit 
jednu otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" 
Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anička", princezna sedící uprostřed "Bára" a princezna sedící vpravo řekla "Cecilie". 
Princ se jen maličko zamyslel a řekl: "Ty jsi Anička". A měl pravdu. 
 
 

Zpracovala: Mirka Schullerová 

 
 

Správná řešení 

 
Čeština: 
Dožil se vysokého věku. Z dálky spatřil věž kostela. Věz, že mám pravdu. Věřte mi. Mám knihu i s autorovým věnováním. 
Čekám na tebe celou věčnost. Věnujte mi pozornost. Pověsil si kabát na věšák. Přinesl vědro s vodou. Vylezl na větev 
stomu. Petr je z nás největší. Robinson měl věrného sluhu Pátka. Pověz mi něco o sobě. Pes si hověl v křesle. Čekám 
odpověď na dopis. Živě se o všechno zajímal. Od moře vál svěží vítr. Hravě vyřešil oba příklady. Čtu ráda staré pověsti o 
hradech a jejich obyvatelích. Strom se zachvěl ve větru. Vjeď do vjezdu. 
 
Křížovka: 
…rádo ulže a k špatnému přilže. 
 
Hádanka: 
Princezny seděly v tomto pořadí: Bára, Cecilie, Anička. 
Princezna vlevo není Anička, protože by lhala. Kdyby pravdomluvná Anička seděla uprostřed, musela by odpovědět: 
"Anička", znamená to, že Anička je princezna sedící vpravo. Princezna uprostřed nemůže být Bára, protože Anička řekla, 
že se jmenuje Cecilie. 
 


