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NOVINKY! 

14. 2. se Oregon se stal 33. státem USA! 

4. 6. bylo Rakousko poraženo Francií a 
Skandinávským královstvím 

11. 7. NAPOLEON III. uzavřel mírovou dohodu 
s Rakouskem 

 

Blíží se dlouho očekávaná kniha od Charlese 
Dickense! Nový román s názvem „Příběh dvou 
měst“. Po jeho úspěšné knize „Oliver Twist“ se 
mnoho lidí těší na toto dílo.  

Příběh „Příběh dvou měst“ se odehrává za doby 
francouzské revoluce. Popisuje příběhy lidí a 
toho, co a jak lidé prožívali. První český přepis by 
měl přijít do prodeje již 30. 8. 1859.  

                     

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

Rozhovor s panem 
Erbenem 
Zastihli jsme pana Erbena, jak si dává 

pivo v pivovaru U Fleků. Poprosili jsme 

ho, jestli by nám neodpověděl na pár 

otázek. Pan Erben s radostí souhlasil. 

Pane Erbene, jak jste se seznámil se svojí 

chotí Barborou? 

 „Seznámili jsme se na prázdninových 

pobytech v Žebráku. Barborka byla 

úžasná žena a její náhlá smrt nás 

zaskočila a otřásla. Jsem rád, že jsou jí 

naše děti hodně podobné. Moje 

současná manželka Žofie je též báječná 

žena. Má moc ráda našich pět dětí.“ 

Chybí vám pan Borovský? 

„Já i má rodina jsme fandili panu 

Borovskému. Když ho poslali do 

vyhnanství, tak jsme se snažili mu poslat 

dopis o tom, co se tu děje.“ 

Chystáte nějakou knihu nebo pohádku? 

„Nechci vám nic prozradit, ale máte se 

na co těšit.“ 

 

 



POLÉVKA PROTI CHOLEŘE 
 

Do hrnce dáme půl kg hovězího masa a vaříme ve slané vodě. Hrnec 
přikryjeme cedníkem, do kterého dáme přiměřené množství 
oloupaných omytých brambor a necháme je vařit v páře pod pokličkou. 
Když je maso měkké, vyndá se z polévky, rozseká se na kousky, 
brambory se rozválí a vše se vrátí do polévky. K tomu se přidá 
přiměřené množství krup, hrachové mouky, cibule, česnek, majoránka, 
zázvor, kapusta, kořen petržele, prostě všehochuť. A máme hotovo! 

 

 

 
 

 



CO SE DĚJE V DIVADLE 

 
Dne 24. dubna bylo v Praze otevřeno Novoměstské divadlo. Slavnostní otevření bylo 
zahájeno uvedením oblíbené hry Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák. Jako vždy 
tato hra sklidila velký úspěch. Po hře následoval ples, kde zazněly skladby Bedřicha 
Smetany a české lidové písně. 

Nyní herci uvádí k výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského představení Lokajstvo, 
které přeložil z ruštiny. Představení bude možné vidět celý srpen každou středu, pátek 
a sobotu, vždy o půl čtvrté odpoledne. Ve zbývajících dnech budeme moci vidět reprízu 
velmi úspěšné hry Žižkova smrt od Josefa Jiřího Kolára. V současné době herci pracují 
na divadelním zpracování Shakespearových her přeložených do češtiny, na které se 
budeme moci těšit v září a říjnu. 

Vstupné na všechna představení je 6 krejcarů, do prostoru lóže 8 krejcarů. 

 

 

NEKROLOG 
 

Karel Havlíček Borovský 

3. 10. 1821 - 29. 7.1856 

 

Vzpomeňme společně na našeho drahého zesnulého básníka, 
novináře a také politika Karla Havlíčka Borovského. Již je to 3 
roky, co zemřel. Za svůj významný, leč krátký život napsal 
mnoho literárních děl a novinových článků. Je také považován 
za zakladatele české novinařiny. Za své neochvějné politické 
postoje byl deportován do Brixenu. 

Bez K. H. Borovského bychom neznali žurnalistiku v dnešní podobě. Jeho statečné a 
čestné srdce nás bude vždy inspirovat. 

 

 



 

MĚSÍČNÍ HOROSKOP 
 

Beran 
Tento měsíc budete ve svém živlu! Téměř vše se vám bude dařit! Téměř vše! Měli byste si dávat 
pozor na váš vztah se šéfem. Radši se držte v ústraní a tvrdě pracujte a hlavně se s ním nepouštějte se 
do sporů. 
Býk 
Červenec bude pro vás velice zásadní měsíc. Možná byste se měli pustit do nějakých změn, třeba si 
koupit nový koberec, abyste neusnuli ve stereotypu a lidé vás nepovažovali za morousy. 
Blíženec 
První půlka července vám nebude hrát moc do karet, ale druhá půlka bude přesně pro vás! Připravte 
si batůžky a sbalte s sebou kamarády a vyrazte si třeba někam k jezeru.  
Rak 
Milí Ráčci, červenec vás nezahrne zrovna přátelskou atmosférou, ale nezoufejte, bude líp. V tomto 
období buďte opatrní a neřešte nic zbrkle a s horkou hlavou, určitě by se vám to nemuselo vyplatit. 
Také důležité smlouvy, které se k vám dostanou, pořádně prostudujte a dejte si na jejich podepsání 
dostatek času. 
Lev 
V rodině panuje vzájemné porozumění, můžete se spolu bavit úplně o všem a probírat i ožehavější 
záležitosti. Nemůže se tedy stát, že byste jeden před druhým něco zastírali, tajili nebo zametali 
problémy pod koberec. Vše hravě vyřešíte s klidem, i když to bude těžké. 
Panna 
Spoustu volného času teď rádi trávíte v domácnosti a vůbec to nevnímáte jako vysilující druhou 
směnu, právě naopak! Věnujete se totiž hlavně všestrannému zkrášlování i jarní výzdobě vašeho 
příbytku. 
Váhy 
Ukvapená rozhodnutí by se vám tento měsíc určitě nevyplatila. Proto si všechno stokrát promyslete, 
než se rozhodnete s konečnou platností. To platí pro všechny oblasti vašeho života.  
Štír 
V oblasti rodiny všechno klape, se svými nejbližšími si teď rozumíte takřka beze slov. Vaše přání a 
potřeby jsou podobné, bez problémů se tedy shodnete i na společném volnočasovém programu. 
Střelec  
Tento měsíc máte možnost plnit všechna přání a očekávání, kterých není málo. Spíše se rozhodněte, 
které z nich má prioritu a na ně se zaměřte nejdřív. 
Kozoroh 
Milí Kozorozi, měli byste se soustředit vždy jen na tu činnost, kterou právě vykonáváte. Tento měsíc 
totiž nebudete schopni dělat více věcí najednou, takže se musíte těmto svým momentálním 
nastavením přizpůsobit.  
Vodnář  
Se svými nejbližšími si teď můžete užít spoustu zábavy, je jenom na vás, zda si na to uděláte čas. Na 
konci měsíce to jistě není snadné, ale co si umanete, to se prostě stane. 
Ryby 
Štědrá Venuše spolu s vaším hlavním mecenášem Jupiterem se starají o to, abyste neměli nouzi o 
finance. Bude ovšem vhodné nejen vydělávat, ale také investovat. Hvězdy radí, abyste se zaměřili na 
sebevzdělávání a rovněž věci pro své osobní potěšení. 



PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 25.-31.7.1859 
 

 

 
 

VTIPY 

Pan učitel se ptá, proč mléko vytéká z hrnce. 

Emilka to vysvětlí: „Když hospodyně uteče ze světnice, mléko běží za 

ní.“ 

 

„Tatínku, prý bude konec světa, co to znamená?“ 

Otec usilovně vysvětluje a syn ho po chvíli přeruší: 

„A to teď budeme mít ve škole prázdno, že?“ 

 

Přijde kostlivec do hospody a říká: „Jedno pivo a hadr!“ 

 

„Jirko, co si udělal Máničce, že tak brečí?“ 

„Nic, vyhrabala si v hlíně díru a teď brečí, že si ji nemůže vzít domů.“ 

 


