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ÚVOD 
 
Vážení a milí krajané, 
 
Vítejte u aprílového čísla!  Ve 
Zprávách se dozvíte něco ze 
současné české ekonomiky, 
významnou osobností je tentokrát 
režisér a herec Hugo Haas, 
podíváme se do města Karviná, 
které je známé hlavně pro svoji 
těžbu uhlí, a v Češtině se můžete 

dále vzdělávat či pouze oprašovat 
dávno známé gramatické jevy.  
 
Nechybí samozřejmě Recepty a 
něco pro zasmání. Rubrika Humor 
je dnes opět rozšířena. Do redakce 
jsme totiž dostali další příspěvek. 
Mnohokrát děkujeme panu 

Honzovi Šebestovi, který se s námi 
podělil o hezkou řádku vtipů. 
 
Přejeme příjemné počteníčko 
 
 

Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII  

(Kontakt: Embassy of the Czech Republic in Pretoria, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, Republic 
of South Africa, P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa, e-mail : 
consulate_pretoria@embassy.mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 012 4312398) 
 

Upozornění na akce a soutěže pro krajany 

Milí krajané, v odkazu níže naleznete dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, pana Stanislava Kázeckého (pro ty z Vás, kteří dostávají Krajanské listy fyzicky poštou, viz dopis v příloze). Pan 
Kázecký v dopise upozorňuje jednak na 7. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, který se bude konat v ČR v září, a 
dále na českou povídkovou soutěž na téma „Země, kde žiji“ a soutěž Český Honza. Obě soutěže jsou určeny pro děti. 

http://www.mzv.cz/static/152081-1-MZV/cz/kultura_a_skolstvi/krajane/upozorneni_na_akce_a_souteze_pro_krajany.html 
 
 

Inzeráty / Žádosti / Oznámení 

Letní škola slovanských studií: 20.7. – 17.8.2013 

Milí krajané, upozorňujeme, že do konce června 2013 se můžete přihlásit do uvedené školy, která se bude konat 
v Olomouci. V současnosti je možné se přihlásit již pouze jako student-samoplátce. Více informací viz níže (pro ty z Vás, 
kteří dostávají Krajanské listy fyzicky poštou, viz příloha). 

Pátrání pro příteli 

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

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

 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. 
Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com  
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny 
(případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com 
 
 
 
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých představ. 
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás zaručeny. 

 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion. 
VOLEJTE 0834484795 – Petra 
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Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu. Guesthouse je 
vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za    či  011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first. 
 
 

VÝBĚR ZPRÁV 

 
Česká ekonomika loni oslabila o 1,2 procenta, 
nejdelší recese pokračuje 

Česká ekonomika loni klesla o 1,2 procenta. To je o 
desetinu procenta horší výsledek, než uvedl Český 
statistický úřad v předběžném odhadu. V samotném 4. 
čtvrtletí oslabila o 0,2 procenta. Domácí ekonomika se 
tak nachází v nejdelší recesi ve své historii.  
HDP v roce 2012 klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v 
meziročním srovnání, tak i mezičtvrtletně, ekonomická 
recese se v průběhu roku postupně mírně prohlubovala. 

Hlavní příčinou nepříznivého vývoje byla podle statistiků 
klesající tuzemská poptávka jak domácností po zboží a 
službách pro konečnou spotřebu, tak investorů po fixním 
kapitálu. Zahraniční obchod již nebyl schopen vývoj 
domácí poptávky kompenzovat. 

Na poklesu domácí poptávky se podílely podle statistiků 
především výdaje domácností, které se v ročním úhrnu 
meziročně snížily ve stálých cenách o 3,5 procenta. 
Značně loni poklesl  zájem zejména o předměty 
dlouhodobé spotřeby, jako jsou osobní automobily nebo 
nábytek, snížily se i výdaje za potraviny, nealkoholické a 
alkoholické nápoje, prostředky na údržbu a opravu bytů, 
pojištění a další zboží a služby. 

Tvorba hrubého fixního kapitálu byla v roce 2012 
meziročně nižší o 1,6 procenta především v důsledku 
negativního vývoje ve druhém pololetí, kdy značně 
poklesly investice do dopravních prostředků a budov. 

Jedinou složkou poptávky, která měla po celý loňský rok 
pozitivní vliv na vývoj HDP, byl zahraniční obchod. 
Meziroční zvýšení vývozu zboží za celý rok 2012 o 4,2 
procenta alespoň částečně kompenzovalo pokles domácí 
poptávky. 

V běžných cenách byl loni podle statistiků v tuzemské 
ekonomice vytvořen hrubý domácí produkt za 3,844 
biliony korun, což bylo pouze o 0,1 procenta více než v 
roce 2011. 

V letošním prvním čtvrtletí bude podle ekonomů 
tuzemská ekonomika ještě oslabovat, pak by se však již 
měla obrátit vzhůru. V příštím roce by mělo pokračovat 
postupné oživení české ekonomiky  

 

Mzdy loni stouply na 25 101 Kč, v obchodech si 
však Češi koupí míň 

Průměrná mzda v Česku loni meziročně stoupla o 665 
korun na 25 101 Kč. Byla tak vyšší o 2,7 procenta. Reálně, 
tedy po odečtení inflace, však klesla. Situace se ale pomalu 
začíná zlepšovat. V samotném čtvrtém čtvrtletí totiž mzdy 
stouply i v reálném vyjádření, informoval Český statistický 
úřad.  
Za celý rok klesly mzdy reálně proto, že cenová hladina loni 
stoupla o 3,3 procenta. Průměrně vydělávající Čech si tak 
navzdory růstu nominální mzdy může v obchodech koupit 
o 0,6 procenta zboží méně než před rokem.  

Jen málokomu tak loni vzrostl plat o tolik, aby překonal 
více než tříprocentní inflaci. Těmi šťastnými byli jen 
pracovníci na vybraných pozicích několika málo odvětví. 
Podle průzkumu loni nejvíce přidávali dovozci automobilů, 
farmaceutické společnosti a IT firmy a tříprocentní hranici 
růstu mezd překonali ještě zaměstnanci bank. 

V samotném čtvrtém čtvrtletí stoupla lidem mzda díky 
bonusům a odměnám o 3,7 procenta na 27 170 Kč. Lidé tak 
na konci měsíce měli v peněženkách o 964 Kč více než v 
předchozím čtvrtletí. Pokud by se však opět započítával vliv 
inflace, která stoupla v tomto období o 2,8 procenta, 
vydělávali lidé víc jen o 0,9 procenta. 

Růst mezd v posledním čtvrtletí však byl pro většinu 
analytiků příjemným překvapením. Většina z nich totiž 
odhadovala reálný pokles mezd i za poslední tři měsíce 
loňského roku.  

Lidem pracujícím v podnikatelské sféře se v posledním 
čtvrtletí dařilo lépe než státním zaměstnancům. Mzdy v 
soukromé sféře stouply nominálně o 4,1 procenta (reálně o 
1,4 procenta), kdežto ve státní sféře stouply jen o 1,3 
procenta, takže reálně poklesly o 1,3 procenta. 

Zpracovala: Mirka Schullerová

Průměrná mzda 
Jedná se o součet hrubých mezd (včetně odměn, 
náhrad mzdy i příplatků za přesčasy) připadající na 
jednoho zaměstnance za měsíc. Zhruba dvě třetiny lidí 
pracujících v ČR však mají mzdu nižší než celostátní 
průměr. Z této mzdy se ještě odvádějí peníze na 
zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na 
daň z příjmu.  
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ČESKÉ OSOBNOSTI:  

Hugo Haas  

(19. února 1901 Brno – 1. prosince 1968 Vídeň) byl 
významný český režisér a herec. 

Narodil se v rodině židovského obchodníka s obuví. Jeho starší 
bratr Pavel Haas byl hudební skladatel. Studoval zpěv na 
brněnskékonzervatoři (mj. také fonetiku u Leoše Janáčka). Po 
absolvování získal v roce 1920 angažmá v Národním divadle v Brně. 
Později působil též v Ostravě (sezóna 1923/1924). V 
roce 1924 odešel do Prahy, do Divadla komedie. Odtud jej 
angažoval Jaroslav Kvapil v roce 1924 do Divadla na Vinohradech. 
Zde působil až do roku 1929. V roce 1930 se stal členem 
souboru činohry Národního divadla v Praze, kde působil až do 
roku 1939. V ND hrál např. v inscenacích Karla Hugo Hilara, J. 
Frejky a K. Dostála (vynikající Sokrates v Nezvalových Milencích z 
kiosku). Jeho poslední rolí v Národním divadle byla v 
roce 1939 postava ředitele Busmana v Čapkově R.U.R.   

 

Za první republiky proslul hlavně 
svými filmovými rolemi 
(např. Velbloud uchem 
jehly, Kvočna, Jedenácté 
přikázání, Dům na 
předměstí, Poslední muž, Kde se 
žebrá, Život je pes, Mravnost nade 
vše). Řadu filmů také režíroval - 
nejznámější je jeho vlastní 
adaptace Čapkovy divadelní hry Bílé 
nemoci z roku 1937, kde i sám hrál. 

V roce 1939 dostal výpověď 
z divadla z rasových důvodů a v 
dubnu uprchl s manželkou Bibi 
přes Francii, Španělsko a Portugalsk
o do USA.  Bratra Pavla, 
významného hudebního skladatele, 
jeho rodinu, své rodiče i malého 
syna Ivana museli nechat v 
protektorátu. Otec Zikmund i 
bratr Pavel zahynuli během války 
v koncentračním táboře. 

Do roku 1942 hrál divadlo v 
anglickém jazyce (spolupráce s 
Erwinem Piscatorem a Bertoltem 
Brechtem, např. role Galilea), 
vyučoval v herecké škole Actor´s 
Laboratory. Prosadil se v i 
v Hollywoodu nejen jako herec, ale i 
jako scenárista, režisér a producent. 

Koncem padesátých let se vrátil do 
Evropy. Po krátkém pobytu v Itálii se 
roku 1961 usadil ve Vídni, kde občas 
účinkoval v televizi. S výjimkou krátké 
návštěvy při oslavách výročí 
Národního divadla v roce 1963 už se 
do vlasti nevrátil. 

S mnoha umělci jej spojovalo 
dlouholeté přátelství, společní známí i 
podobný způsob nazírání na divadelní 
tvorbu. Díky podobnému smýšlení mu 
nechal Karel Čapek velký prostor při 
ztvárnění doktora Galéna, hlavního 
hrdiny Čapkovy hry Bílá nemoc, a 
dokonce ani nezasahoval do 
zfilmování dramatu, kterého se Hugo 
ujal jako režisér. Haase se hluboce 
dotkla smrt Karla Čapka, stejně jako 
jejich společného přítele Karla 
Poláčka. Mezi důvěrné přátelé, se 
kterými udržoval písemnou 
korespondenci i po svém nuceném 
odchodu do exilu, patřila i Čapkova 
manželka, herečka Olga 
Scheinpflugová. 

Jeho nejčastějšími partnerkami byly 
na pražských 
scénách Vinohradského a Národního 
divadla herečky Andula 

Sedláčková, Jiřina Šejbalová a Olga 
Scheinpflugová. 

Jako režisér a hlavní herec si mohl 
své partnerky ve filmu vybírat, ale 
samozřejmě tomu tak nebylo vždy. 
Mnohokrát se mu stala filmovou 
partnerkou Adina Mandlová (Ať žije 
nebožtík, Děvčata nedejte 
se!, Mazlíček, Život je pes). Po jeho 
boku se objevila rovněž i Věra 
Ferbasová (jako jeho nemanželská 
dcera ve snímku Mravnost nade 
vše a nevěsta v komedii Andula 
vyhrála). Ve filmech Velbloud 
uchem jehly a Okénko si zahrál 
manžela Antonie Nedošínské. Jako 
Haasovy partnerky se představily 
také Suzanne Marwille (Sestra 
Angelika), Lída Baarová (Madla z 
cihelny, Okénko) a Jiřina 
Štěpničková (Jedenácté 
přikázání, Velbloud uchem jehly - 
role dcery). 

Hugo Hass zemřel ve Vídni 1. 
prosince 1968 a je pochován na 
židovském hřbitově v Brně vedle své 
matky. 

 
Zpracovala: Mirka Schullerová

 

ZAJÍMAVÁ ČESKÁ REPUBLIKA 

KARVINÁ 
 
Karviná dříve též Karvinná (polsky Karwina, německy Karwin) je statutární město v Moravskoslezském 
kraji, na území historického Těšínského Slezska, 18 km východně od Ostravy na řece Olši. 
Zajímavostí města je vysoký podíl obyvatel bydlících v panelových domech, který dosahuje 92 %. 
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Význam Karviné v minulosti předurčovala její strategicky 
výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která 
z ní učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum celé 
zdejší oblasti. Prvkem, který významně ovlivnil další rozvoj 
města, byl nález černého uhlí ve 2. polovině 18. století. 
Nadále byl význam města dán rostoucí těžbou černého uhlí, 
která předurčila jak stavební tak demografický vývoj v 
dalších dvou staletích. 

Karviná leží na hranici s Polskem, přímo ve městě jsou dva 
hraniční přechody.  

Karviná vždy patřila k oblastem s vysokou koncentrací 
průmyslu, zejména těžebního, na který navazují další 
výrobní odvětví. Současně dosáhlo město evropského 
významu díky lázeňství. Již od konce 19. stol. byly 
budovány lázně Darkov díky nálezům léčivé jodobromové 
solanky. V posledních letech byl posílen význam města jako 
obchodního a turistického centra. Vznikem Obchodně 
podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se 
Karviná stala univerzitním městem - spolu s Opavou 
prvním v Moravskoslezském kraji a po roce 1989 v 
Československu vůbec. 
 
Historie 
Území dnešní Karviné patří ve zdejší oblasti k místům s 
nejstarším osídlením, o jehož existenci svědčí nálezy 
kamenných nástrojů z období mladší doby kamenné. 

První písemné zmínky o území dnešního města jsou z roku 
1268. Vratislavský desátek z let 1302 až 1315 obsahuje 
původní názvy některých zdejších lokalit jako Fryenstat 
(Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi Villa 
(Darkov). Od r. 1327 se Fryštát stal nositelem městského 
práva. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na 
obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné 
středisko obchodu a řemesel. 

 
Těšínsko v roce 1888 
K velkému hospodářskému rozvoji došlo od poloviny 15. 
stol.  

Roku 1766 se město stalo ohniskem dosud největší selské 
vzpoury ve zdejším regionu. Výsledkem těchto událostí 
bylo vydání nového robotního patentu pro Slezsko. 

Zásadní obrat v rozvoji města a celé zdejší oblasti znamenal 
nález černého uhlí ve 2. pol. 18. stol. a počátkem 20. stol. 
již byla Karviná svým ekonomickým potenciálem 
významnou obcí v rámci celého Rakousko-Uherska. K 
rozvoji města přispěla výstavba železničních tratí: Severní 
dráha císaře Ferdinanda v Petrovicích, Košicko-
bohumínská dráha v dnešní části Doly a v roce 1898 i 
Karvinská Místní dráha KFNB se stanicí Fryštát, dnes 
Karviná - město a také tramvajová trať. 

Mezi lety 1918 až 1920 probíhal mezi nově vzniklými státy 
Československem a Polskem spor o Těšínsko. Po krátkém 
vojenském střetnutí bylo území Těšínska v roce 1920 mezi 
oba státy rozděleno arbitráží vítězných mocností. Území 
Karviné připadlo Československu a v roce 1923 byla 
Karviná povýšena vládním rozhodnutím na město. V 60. 
letech 20. století byla vlivem poddolování zbourána. 

Koncem třicátých let 20. století začalo Polsko vůči 
Československu vznášet územní požadavky. Ty byly 
formulovány polskou vládou 21. září 1938 a vzneseny jako 
součást Hitlerova godesberského memoranda. 30. září 

1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum 
o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 1. října 1938 
polská vojska obsadila požadovaná území, včetně území 
dnešní Karviné. Období polského záboru však netrvalo ani 
rok. Po porážce Polska Německem na počátku druhé 
světové války oblast obsadila německá armáda a území 
Karviné bylo přičleněno k Německu. V roce 1944 došlo ke 
sloučení měst Karvinné, Fryštátu a obcí Starého Města, 
Ráje a Darkova v jeden územní celek s názvem Karwin-
Freistadt. 

Po osvobození byl položen správní základ současné podoby 
města sloučením několika samostatných obcí v jeden 
územně správní celek pojmenovaný Karviná. Zatímco 
původní Karvinná byla zlikvidována při těžbě uhlí a dnes 
její katastrální území nese příznačný název Karviná-Doly, 
na zbytku území sloučeného města nastal velký rozvoj a 
jeho výstavba trvala až do 80. let 20. století. Z někdejšího 
desetitisícového okresního města Fryštátu se stala 
osmdesátitisícová Karviná (1985). Moderní městská 
zástavba leží především na katastrálním území 
historického města Fryštátu (dnes jeho k.ú. nese název 
Karviná-město) a bývalé obce Ráje. 

Památky 

Ve městě Karviné se dochovalo několik významných 
umělecko-historických památek soustředěných většinou na 
území městské památkové zóny. Svojí architektonickou 
krásou připomínají bohatou minulost i společenský a 
kulturní význam města. 

V Karviné-Fryštátě to jsou: 

▪ kostel Povýšení sv. Kříže  
▪ zámek  
▪ radnice  
▪ litinová kašna s městským znakem na Fryštátském 

náměstí  
▪ kostel sv. Marka  
▪ obloukový železobetonový most z roku 1925 v Karviné-

Darkově 
▪ vodárenská věž – konstruktivistická šestipodlažní 

stavba z 20. let v části Karviná-Hranice. 
▪ Karvinská Místní dráha KFNB je železniční trať z roku 

1898 a dnes ji připomínají již jen některé části bez 
kolejí, most přes říčku Mlýnku a objekty bývalé zastávky 
Lázně Darkov a Ráj na území památkové zóny. V 
městské části Nové Město pak celá zachovalá železniční 
stanice Fryštát a přilehlé průmyslové objekty. 

▪ některé tramvaje Slezských zemských drah 
 
▪ V Karviné-Dolech to jsou: 
▪ kostel sv. Petra z Alkantary z roku 1736 s gotickou 

kamennou kropenkou ze 14. století, který je v důsledku 
poddolování silně nakloněn a oproti původnímu 
stanovišti zde došlo k poklesu o 34 metrů. Takže je 
kostel víc nakloněn než šikmá věž v Pise a to  přesně o 
6,8°, kdežto šikmá věž v Pise je nakloněna pouze o 3,05° 
od kolmé osy.  

▪ zámecký park ve Fryštátě.  
 
▪ V Darkově to jsou: 
▪ staré lázeňské vily – funkcionalistické vily z první 

poloviny 20. století  
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Slavní rodáci 

▪ Gustaw Morcinek (1891 - 1963), polský spisovatel 
▪ Dana Zátopková (* 1922), oštěpařka, zlatá medaile na 

OH v Helsinkách 
▪ Alfred Biolek (* 1934), německý televizní kuchař a bavič 
▪ Eva Kurfürstová (* 1977), lyžařka 
▪ Radek Štěpánek (* 1978), tenista 
▪ Petra Němcová (* 1979), topmodelka 
▪ Jaroslav Bába (* 1984), skokan do výšky 
▪ Denisa Ščerbová (* 1986), atletka 

▪ Zuzana Jandová (* 1987), Miss České republiky 2008 
▪ Šárka Kašpárková (* 1971), atletka, mistryně světa 
▪ Adéla Kawka (*1977), astronomka 
▪ Radek Fukala (*1963), historik 
▪ Ernest Bokroš (* 1959), hokejový trenér 
▪ Vítězslav Ďuriš (* 1951), hokejista 
▪ Petr Voznica (* 1954), voják a diplomat 
▪ Marie Doležalová (* 1987), herečka 
▪ Peter Dreisaitl (* 1965), hokejista a trenér 

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar
 

 
 
 

Čeština 

 
Dnes se začneme zabývat párovými souhláskami. Pravopis těchto souhlásek  nelze v češtině určit podle výslovnosti, 
protože se vyslovují stejně.  Musíme si tedy pomoci různými triky. První dvojice, kterou se budeme zabývat, je B a P.  
Tak například ve slově holub – píšeme na konci B nebo P?  Výslovnost nám to neprozradí. Musíme si slovo říct v takovém 
tvaru, aby po potenciálním P nebo B byla samohláska, protože v takovém případě se už vysloví správné písmeno. 
Pomůžeme si tedy množným číslem  - 2 holubi – nebo zdrobnělinou – holoubek – a hned je nám jasné, že musíme napsat 
B.  V případě rozkazovacího způsobu u sloves – např. zatrub – si musíme říci infinitiv – zatroubit – tedy B. Jednoduché a 
spolehlivé. 
 
Můžeme tedy procvičovat: 
 
Doplňte P nebo B 
 
Jirka nese plný košík hu-. Ku- pro tatínka pivo.  Kde je hro- černého rytíře? Čá- klape zobákem kla-, kla-, kla-. Holu- si 
sedl na slou-. Moucha si sedla na stro-. Kolem cesty je hluboký příko-. Jaku- nese lu-. V lese roste du-. Na stráni je mnoho 
chalu-. Zatru- pořádně. Sli- nám, že mu ošetříš ten stru-. Nebožtík má slavný pohře-. Ba-ka nese ote- dřeva. Zubař právě 
trhá zu-. Znáte náš klu-? Postavil dřevěný sru-.  Po- přišel do klášterní zahrady.  Olu- toho zloducha! 
Připravila Radka Hejmalová-Millar 
 

 

ZÁBAVA 

 
RECEPTY 

 

Zapečené kuřecí řízečky 

 

Ingredience: kuřecí řízky, sůl, česnek, pepř čtyř barev, olej, anglická slanina, cibule, strouhaný sýr  
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Postup přípravy: kuřecí řízky nakrájíme na tenké plátky, lehce naklepeme, mírně osolíme, okořeníme čtyřbarevným 
pepřem a potřeme prolisovaným česnekem. Pekáč vymažeme olejem a klademe polovinu surovin v pořadí – anglická 
slanina, kuřecí řízky, kolečka cibule, nastrouhaný sýr (můžeme pro změnu použít i uzený sýr nebo nivu) a opakujeme ještě 
jednou ve stejném pořadí. Končíme vrstvou sýra, kterou pokapeme olejem, rukama stlačíme, aby se vrstvy spojily. 
Necháme 30 minut odležet. Pečeme při teplotě 220 °C nejprve 20 minut přikryté alobalem, pak 10–15 minut bez alobalu, 
aby vznikla zlatavá kůrčička. Podáváme s hranolky a zeleninovým salátem. 

 

Zelňáky 

 

Ingredience: 500 g kysaného zelí, 500 g brambor, 6 lžic hladké mouky, 100 ml mléka, 2 vejce, 200 g slaniny, mletý 
pepř, česnek, sůl, olej nebo sádlo na smažení  

Postup přípravy: kysané zelí necháme okapat a nakrájíme na menší kousky, oloupané brambory nastrouháme nahrubo. 
Přidáme vejce, prolisovaný česnek, pepř a sůl. Kdo má rád, může přidat na kostičky nakrájenou slaninu. Promícháme, 
přidáme mléko a zahustíme moukou. Na rozpáleném oleji nebo sádle smažíme menší placky z obou stran dozlatova. 
Odkládáme na ubrousek a ihned podáváme. 

Kachna po staročesku 

 

Ingredience: 1 kachna, 2 větší cibule, 2 dl bílého vína, sůl, kmín, 500 g kysaného bílého nebo červeného zelí  

Postup přípravy: kachnu osolíme, okmínujeme, trochu podlejeme vodou a upečeme skoro doměkka. Po celou dobu 
pečení kachnu podléváme a poléváme vypečenou šťávou. Na trošce sádla z kachny podusíme nadrobno nakrájenou cibuli, 
zalijeme vínem a přidáme červené nebo bílé zelí. Kachnu rozporcujeme, zelí rozprostřeme na pekáč a na něj klademe 
porce kachny. Přelijeme výpekem a společně dusíme, až je zelí měkké. Občas podléváme vypečenou šťávou. Podáváme 
s knedlíky.  
 

Zpracovala: Mirka Schullerová   
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HUMOR 
 
Příspěvek od pana Jana Šebesty 
 
Dva policisté vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak 
jim v dálce mizí  
poslední autobus.  
"Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď 
dostaneme domů?", běduje  
jeden. 
"Víš co, tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme 
tam a jeden autobus si 
vypůjčíme." 
"Tak dobrá", souhlasí první policista, "tak běž pro 
autobus, já budu  
hlídat." 
Druhý policista tam vleze a když se půl hodiny nic 
neděje, vydá se ten první 
za ním. 
"Co se děje?" 
"Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást 
třicetčtyřku a  
vystoupit u kostela."  
 
* * *  
Policajt jede autobusem a sedí vedle hezké slečny. Pořád 
přemýšlí, jak by s  
ní navázal rozhovor, ale nic ho nenapadá. Nakonec se 
osmělí a řekne:  
"Slečno, taky jedete tímhle autobusem?"  
 
* * *  
Jedou policajti na zájezd dvoupatrovým autobusem. 
Policajti dole se vesele  
baví, když tu si všimnou, že nahoře je nějak podezřele 
ticho. Jeden z nich  
se tam jde tedy podívat a vidí, že všichni sedí jak 
přikovaní, drží se  
sedadel a vyděšeně zírají před sebe. 
"Co se děje?" ptá se překvapeně. Jeden z horních 
policajtů mu odpoví: "Vám  
dole je hej, vy tam máte řidiče!"  
 
* * *  
Do nemocnice přijede autobus plný postřílených 
policistů. Doktor na ně  
překvapeně dívá a po chvíli se zeptá: "Jak se vám tohle 
stalo?!" Jeden  
policajt vzdychne a povídá: "My jsme byli na cvičných 
střelbách a instruktor 
říkal, že máme střílet jeden po druhém..."  
 
* * *  
Přijde policajt do obuvi: "Potřebuju boty." Prodavačka: 
"A jaké máte číslo?" 
Policajt: "Jaké asi? 158!"  
 
 
Baví se dva policajti a jeden říká druhému: "Víš, jak 
včera nešel ten proud? 
To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve výtahu." A 
ten druhý říká: "To  
já to měl horší. Já zůstal trčet pět hodin na jezdících 
schodech."  
 

* * *  
Z policejního hlášení:  
Poškozený byl zasažen čtyřmi výstřely. Dva byly 
smrtelné, další dva naštěstí 
ne.  
 
* * *  
Dva policajti nemají kde bydlet a tak si koupí vyřazené 
vlakové vagóny.  
Potkají se po roce a jeden povídá: "Jak bydlíš?" 
"Ujde to, jen mi vadí ta cedulka zákaz kouření, že musím 
jít kouřit i v zimě 
ven. A jak bydlíš ty?" "Taky dobrý, ale mě zase vadí ta 
cedulka na záchodě  
'používat jen za jízdy', protože já vždycky než ten vagon 
roztlačím, tak se  
pose*u..."  
 
* * *  
Ráno nastupuje policista do služby a strašně pláče. 
Náčelník se ho ptá, co  
je s ním, a on, že mu umřel otec. Tak ho pošle domů, aby 
se trochu uklidnil. 
Na oběd se vrátí a je uplakaný ještě víc. Náčelník se ptá, 
co se zase stalo. 
"Ale, dneska je to hrozné; potkal jsem doma bratra a 
jemu taky umřel  
otec..."  
 
* * *  
Na policejní stanici v Melbourne přivedl policista 
klokana. 
"Šéfe, našel jsem ho na ulici, nikdo se k němu nehlásil, 
tak co s ním?" 
"No, co s ním?" To jste tak neschopný, že nedokážete nic 
vymyslet?! Dejte mu 
napít a zajeďte s ním do ZOO!" 
Druhý den jde velitel po ulici a uvidí policistu, jak se 
prochází s  
klokanem. 
"Vždyť jsem Vám přece řekl, abyste ho vzal do ZOO!" 
"Ano, šéfe, tam jsme byli včera, dneska jdeme do kina a 
zítra do cukrárny na 
zmrzlinu..."  
 
* * *  
Sedí policajt na lavičce v parku a usedavě pláče. Přisedne 
si k němu babka a 
ptá se ho, proč pláče.  
"Ztratil se mi služební pes!"  
"Však on trefí na stanici, uvidíte."  
"On jo, ale já ne!"  
 
* * *  
Jdou dva policajti lesem a jeden najednou zkolabuje. 
Druhý volá mobilem do  
nemocnice. "Co mám dělat? Můj parťák umřel." Doktor 
mu odpoví: "Jen klid,  
nejdříve se přesvěčte, že je opravdu mrtev." Chvíli je 
ticho a za chvíli se  
v telefonu ozve výstřel. Teď je zase chvíli ticho a za chvíli 
se ozve:  
"Hotovo, co dál?" 
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A ještě přídavek z výběru Mirky Schullerové 
 
* Zastaví policajt blondýnku se psem: „Paní, váš pes 
nemá košík.“  
A blondýna odpoví: „To nevadí, vždyť nejde nakupovat!“  
A policajt se zamyslí a říká: „Aha.... tak to jsem 
nevěděl...“ 
 
*Baví se dva policajti: „Víš, že tenhle rok bude Silvestr v 
pátek?“ 

„V pátek? Doufám, že to nebude třináctého!“ 
 
 
*Dva šestnáctiletí se baví po sobotní noci: „Dědeček měl 
pravdu, když mi říkal, abych do toho erotického klubu 
nechodil, že tam jsou věci, které bych neměl vidět.“ 
„Prosím tě, a co jsi tam viděl?“ 
„Dědečka.“ 
 

 
 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

 
Čeština: 
Jirka nese plný košík hub. Kup pro tatínka pivo.  Kde je hrob černého rytíře? Čáp klape zobákem klap, klap, klap. Holub si 
sedl na sloup. Moucha si sedla na strop. Kolem cesty je hluboký příkop. Jakub nese lup. V lese roste dub. Na stráni je 
mnoho chalup. Zatrub pořádně. Slib nám, že mu ošetříš ten strup. Nebožtík má slavný pohřeb. Babka nese otep dřeva. 
Zubař právě trhá zub. Znáte náš klub? Postavil dřevěný srub. Pop přišel do klášterní zahrady.  Olup toho zloducha! 

Připravila Radka Hejmalová-Millar 
 


