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Slovo na úvod
Kdyby si lidé necenili vzácných předmětů,  

nebyli by mezi nimi zloději.
   Lao-c’

Ermitáž (plný ruský název: 
Госуда́рственный Эрмита́ж; od fr. 
hermitage – „poustevna“) v Petrohradu 
je jedno z největších a nejznámějších 
muzeí v Rusku i v celém světě. Jeho 
sbírky, které čítají okolo 3 miliónů 
položek, jsou uloženy v šesti budovách 
na břehu řeky Něvy; nejznámější z nich 
je Zimní palác.

Sbírky byly založeny roku 1764 
carevnou Kateřinou II. Velikou, 
veřejnosti byly zpřístupněny až v 
roce 1852. Oficiální status muzea má 
Ermitáž teprve od revolučního roku 
1917.

Popis
Celý komplex Ermitáže sestává z 

pěti budov - Zimního paláce, Malé, 
Staré a Nové Ermitáže a Divadla 
Ermitáže. Zimní palác dala v letech 
1754-1761 postavit dcera Petra 
Velikého Alžběta Petrovna na břehu 

Petrohradská ermitáž
Něvy na jednom ze dvou hlavních 
ostrovů - Vasilijevském. S více než 
tisíci pokoji a šesti tisíci obyvateli 
včetně služebnictva se stal milníkem 
historie. Rodili se tu, radovali, vládli 
i umírali ruští carové. Skvost barokní 
architektury, postavený samozřejmě 
také italským architektem Rastrellim, 
měl původně obytný charakter a byl 
nejdůležitějším místem Petrohradu - 
odtud se řídilo celé impérium.

Hned vedle dala Kateřina Veliká 
podle francouzského vzoru postavit 
původní obrazárnu – Ermitáž, poté co 
koupila v roce 1764 v Německu první 
kolekci obrazů. Postupně sem prou-
dila další umělecká díla zakoupená 
po celém světě. Časem jich bylo tolik, 
že jedna budova nestačila. Dnes se 
Ermitáží rozumí prostory původní 
obrazárny propojené se Zimním pa-
lácem a dalšími třemi paláci v soused-
ství. Díky tomuto počinu snad už dějiny 

Neznámý zloděj včera ukradl z 
Petrohradské ermitáže několik opravdu 
vzácných obrazů. 

Poachatel je stále na útěku a policije je 
vděčná za jakékoliv informace, které by 
pomohli k dopadení zloděje.



vyhrazena ruské kultuře. Nejcennějšími 
exponáty zde jsou náhrobky, oltáře a 
ikonostasy ze starých ruských kostelů. 
Rovněž výzdoba místností v této části 
Ermitáže patří mezi nejúchvatnější: 
Malachitový sál, Budoár, Zlatý přijímací 
pokoj, Bílý sál.

Druhé patro, určené východní 
kultuře je díky probíhajícím úpravám 
momentálně z větší části zavřeno. 
Přízemí sice taky není kompletně 
přístupné, ale většinu památek ze 
starého Egypta a antického Řecka i 
Říma si tady prohlédnout lze.

Podobně jako ve všech ostatních 
historických objektech, i v Ermitáži je 
povoleno za poplatek fotografovat a 
filmovat. V obrazové části galerie však 
leží malá, nenápadná místnost, kde už 
z dálky upozorňují na zákaz fotografo-
vání a natáčení. Nekompromisní žena 
to osobně zkontroluje. Dokud nebude 
ukončen mezinárodní proces kvůli 
pěti dílům van Gogha, na která si dělá 
nárok ruská i německá strana. V době 
druhé světové války si jednotlivé země 
vzájemně kradly umělecké skvosty 
a van Goghovy obrazy jsou typickou 
vojenskou kořistí Ruska.

V jiné místnosti obrazárny se v roce 
1985 jakýsi maniak vrhl na obraz Rem-
brandta van Rijna. Světoznámá Danaé 
z řecké mytologie, uvězněná vlast-
ním otcem ve věži paláce, ke které se 
zamilovaný Zeus vkrádá přeměněný ve 
sluneční paprsek, utrpěla vážné škody 
po dvou zářezech nožem namočeným v 
kyselině. Strážci sice obraz hned strhli 
a polévali vodou, aby kyselinu zředili, 
ale zpočátku to vypadalo, že je obraz 
už navždy ztracený. Trvalo dlouhých 
dvanáct let, než se vrátil na své místo. 
Dnes je chráněn neprůstřelným sklem 
a dokonale

Alžbětě Petrovně, této trochu zvláštní 
dceři Petra Velikého, odpustily, že měla 
v Petrodvorci téměř v každém koutě 
otcova oblíbeného paláce přichystanou 
pušku a bez zábran lovila přímo z oken 
všechno, co se jen pohnulo.

Interiéry Zimního paláce vytvořil 
v letech 1754 až 1762 italský mistr 
Francesco Bartolomeo Rastrelli jako 
oficiální královskou rezidenci ruské 
císařské rodiny. Jednotlivé pros-
tory však byly v následujících letech 
několikrát přestavovány, zejména po 
požáru v roce 1837. Jednou z částí, 
která si zachovala dodnes svou barokní 
výzdobu je Hlavní neboli Jordánské 
schodiště. Ermitáž nebyla naštěstí 
zničena ani v době proletářské revolu-
ce zásluhou Lenina, který tyto poklady 
ihned po dobytí Zimního paláce prohlá-
sil za majetek veškerého lidu a zakázal 
jejich rabování. Jediné, co tak padlo 7. 
listopadu za oběť revolucionářům, bylo 
víno v carských sklepích.

Dnes vlastní muzeum údajně téměř 
tři milióny exponátů. I když nejsou ani 
zdaleka všechny vystaveny, prohlídka 
asi 300 výstavních sálů zabere jen 
při rychlém proběhnutí minimálně 
půl dne. Kdosi matematicky nadaný 
spočítal, že pokud by chtěl člověk vidět 
všechna díla a na každé věnoval třicet 
vteřin, potřeboval by na jejich prohlíd-
ku více jak devět let.

Nejnavštěvovanější je zřejmě 
kolekce západoevropského umění, 
nacházející se v prvním patře. Mezi 
obrazy lze spatřit Madonnu s dítětem 
Leonarda da Vinciho, Rubensovo 
Sejmutí z kříže nebo Návrat marnotrat-
ného syna od Rembrandta van Rijna, 
ze soch je to například Michalangelův 
Schoulený chlapec.

Druhá polovina prvního patra je 



Složte si jeřába

Naše rada je opravdu jednoduchá. 
Stačí jít sáňkovat, k tomu přeci saně 
jsou! Vyrobte si čtyři „špalky“ a postup-
ným podkládáním saně přesouvejte. 
Ale buďte opatrní, aby se vám saně 
při vaší jízdě nedotkly země, mohly by 
se poškrábat. I na náklad je nutné být 
opatrný, jelikož sáně mají při pohybu 
na špalcích sníženou stabilitu.

Konečně jsme se dostali k vlastnímu 

Cítíte se jako sáňky v létě?
Ne, tak špatně na tom vaše krásné sáňky být nemohou. 

A když ano? 
Přečtěte si následující odstavce, poradíme vám, jak je i přes léto zabavit.

popisu výroby „špalků.“ (píšeme v 
uvozovkách, neboť jejich doporučený 
průměr 9 až 12 cm je na štípání 
nevhodný) Délka by měla být 56 cm s 
maximální povolenou odchylkou 0,5 
cm (Při naměřování dejte pozor, aby 
vaše „špalky měly tvar válce, tj. řez 
musí být kolmý) Ideální materiál je 
smrkové dřevo, jelikož tento strom má 
krásný rovný kmen.





Která slova Desatera byla v příběhu o králi Davidovi a Bat- šebě porušena? 

Která slova Desatera byla v příběhu o Nábotově vinici porušena?

Odpovědi vhazujte to odpovědní schránky. Ze správných odpovědí vylosujeme 
výherce, který obdrží víno z Nábotovy vinice.

Víkendová čtenářská soutěž



Pane Eliáš můžete vysvětlit význam 
svého jména?

Velmi rád. to jméno znamená 
„Bohem je Hospodin“. Je to vlastně 
takový můj životní program. Nomen 
omen. Chápete jistě (*nomen omen = 
jméno je znamením, pozn. red.)

Ekonomové a politologové vládu 
našeho krále Achaba chválí. Země 
dosahuje dobrých ekonomických 
výsledků a také v zahraniční politice 
jsme úspěšní. Vy však máte, jak známo 
jiný pohled. V čem je vaše hodnocení 
odlišné?

Tak předně, nejde o moje hodnocení, 
ale Boží hodnocení. Já ho jen tlumočím. 
Ano ze světského hlediska jak Achab 
udatným panovníkem. Ale z mravního 
a náboženského hlediska patří mezi ty 
špatné, řekl bych rovnou zlé panovníky. 
Ano buduje, ale na druhé straně je to 
za cenu velkých rozdílů mezi chudými 
a bohatými, právo nefunguje, úplatky a 
známosti hrají velkou roli a to vše ještě 
podporuje zaváděním pohanského 
náboženství.

No to spíše jeho manželka. Jaký je váš 
vztah ke královně Jezábel?

Velmi kritický. Mám za to, že ona je 
zdrojem mnoha přehmatů, spíš bych 
řekl celkového špatného nasměrování 
královské politiky. Skoro bych řekl, že 
o klíčových věcech v paláci rozhoduje 

ona.
Prý jste viděl boha, jak vypadal? Za 

jakých to bylo okolností? 

Tak to máte mylnou informaci. 
Boha nikdo nikdy neviděl. Setkal jsem 
se s ním. Ale to je tajemství, i pro mě. 
Vím však, že nebyl v silném větru, 
ani v ohni, ani v zemětřesení. Byl to 
hlas jemný a tichý. Snad pro všechen 
hluk, který tvoříme, tento hlas špatně 
slyšíme. A proto to jde s naší zemí s 
kopce.

Prognózy ukazují spíše opak?

Také bych si to přál, aby se zemi 
dařilo. Ale vnitřně, duchovně, mravně, 
a pokud jde o vztahy mezi lidmi, to jde 
dolů. Stejně tak to je špatné s králem 
Achabem a dopadne to s ním tragicky.

To je odvážné tvrzení, nebojíte se, 
když ho otiskneme?

Nebojím. Budu rád, když to 
otisknete.

Děkuji za rozhovor

Osobnost víkendu: Eliáš

LYŽE PRO KAŽDÉHO

www.batole.cz



Island
Hledejte inspiraci v severské kuchyni

Možná si říkáte, čím je islandská 
kuchyně tak zajímavá, když se beztak 
jedí hlavně ryby. Možná ale budete 
překvapeni, že se tu ve velkém 
konzumuje skopové maso a dokonce i 
zde vypěstované exotické ovoce. 

Podmínky pro zemědělství
Led, chlad a dlouhé polární noci. 

To vše islandským zemědělcům příliš 
nenahrává. Na druhé straně Island 
oplývá geotermálními prameny, 
které zajišťují nezbytné teplo, a 
dlouhými letními polárními dny. 
Zejména městečko Hveragerdi je 
poseto desítkami skleníků, ve kterých 
dozrávají banány a další v těchto 
zeměpisných šířkách dosti netypické 
ovoce a zelenina. Ze živočišné výroby je 
významný chov ovcí a koní. Pěstovat se 
na promrzlých, lávových půdách, snad 
kromě brambor a zelí, nedá zhola nic. 
Islanďané jsou tak odkázáni na dovoz 
drtivé většiny potravin, což ovšem pro 
300tisíc lidí není zase takový problém. 

Typické islandské pokrmy
Když se řekne islandská kuchyně, 

většina z nás na talíři vidí ryby a jiné 
mořské plody, případně skopové a 
jehněčí maso a desítky druhů ovčích 
sýrů. Dosti oblíbeným je například 
fermentovaný žralok, jehož bychom 
na jídelním lístku nalezli pod 
položkou "Hakarl", další specialitou 
je "Hangikjöt", neboli uzené jehněčí, 
které je díky volnému chovu ovcí a 
zdravému ovzduší vynikající. Jelikož 
jsou Islanďané zvyklí plně zpracovat i to 
málo, co jim příroda nabízí, konzumují 
se tu v hojné míře také zvířecí 

 vnitřnosti, končetiny a žlázy. 
Pokud tedy nechcete být nepříjemně 
překvapeni, vyhýbejte se pokrmům 
zvaným "slátur". Pokud ale naopak 
takovým lahůdkám holdujete, máte 
nejvyšší čas vydat se na Island. Od 
poloviny ledna do konce února zde 
totiž slaví festival jídla jménem 
"Thorramatur", při kterém se 
podávají samé delikatesy, tak jak je 
kdysi ve středověku jedli Vikingové. 

Jako dezert můžete vyzkoušet 
"Skyr", neboli sladký tvaroh s lesním 
ovocem, nebo "Randalin", což je koláč 
s borůvkovým džemem. Oblíbené je 
také skořicové cukroví. 

Islandské nápoje
My máme pivo, Rusové mají vodku, 

ale co se pije na Islandu? Kupodivu 
obojí. Pivo je tu však, stejně jako 
všechno ostatní, poměrně drahé. Za 
půllitr mnohde zaplatíte v přepočtu 
i 200 korun. Nejlepším islandským 
pivem je prý světlé Egils, islandskou 
vodku najdeme pod názvem Ursus. 
Alkohol ale až na několik výjimek 
zakoupíte pouze v restauraci, 
prodávat jej smí jen některé obchody. 
Jeho dovoz a prodej řídí stát. 

Zahraniční vlivy
Samozřejmě ani islandská 

kuchyně se neubránila zahraničním 
gastronomickým vlivům, což je 
možná pro slabší žaludky dobře. 
Těstoviny i hamburgery se tu jedí 
naprosto běžně. V restauracích 
vám jistojistě uvaří i z hovězího, 
vepřového a drůbežího. 



Recept:
Recept na lososa nebo pstruha v 

bylinkové krustě

Filety z ryby osolíme a oválíme 
v hladké mouce, pak máčíme v 
rozšlehaném bílku s troškou 

mléka a na závěr obalíme ve směsi 

čerstvých bylinek (doporučuji kopr, 
petržel a přidat můžete bazalku.  
/Směsi koření je velká spotřeba./

Takto připravené filetky smažíme 
na rozpáleném oleji po obou stranách. 
Podáváme pokapané citronem nebo 
limetkou, se salátem a s vařenými 
brambory

V dnešním čísle bychom se chtěli 
trochu věnovat školním výletům. 
Mnoho učitelů projevilo zájem 
uskutečnit cestu na severní pól. Napsali 
nám velké množství dopisů s dotazy 
nejrůznějšího charakteru, nejvíce 
je však zajímalo, co si mají sbalit do 
baťohů.

Učitelské noviny tento nevšední 
zájem uvítaly a hned v prvním možném 
čísle uveřejnily povinnou výbavu 
polárníka. Pamatujte, že si s sebou 
na pól nemůžete brát zbytečnosti, ale 
berte také v úvahu, že nelze napsat 
ucelený soupis věcí, které se máte vzít s 
sebou. Pokud například užíváte nějaké 
léky nebo máte nějakou jinou speciální 
potřebu, nebude od věci si možnost 
přibalení dalších drobností dostatečně 
rozmyslet.

větší pevný batoh 
dobrý nůž
malá sekyrka (s ochranným krytem)
deník (pokud není zaveden, pak silný 
sešit A5, nejlépe šitý, bez linek)
toaletní potřeby (kartáček na zuby, 
zubní pasta, mýdlo,…)
malý batůžek či chlebník
spací pytel    

Povinná výbava každého polárníka
zápalky v nepromokavém obalu
karimatka
baterka – dobře svítící, s novými bat-
eriemi
ešus trojdílný + lžíce (příbor), hrnek / 
kelímek
prádelní šňůra bavlněná kroucená – 
minim. 5 m
svíčku 
psací + kreslicí potřeby, zápisník
láhev na pití
opalovací krém s UV filtrem
cestovní šití
ručník
utěrka, hadr na nádobí  
kapesníky
šála
tepláková souprava 2x
trička, košile dle výběru
kalhoty – krátké i dlouhé
náhradní spodní prádlo
náhradní ponožky – tenké i silné (počet 
dle uvážení)
svetr
pokrývka hlavy (proti slunci)
bunda
1 pevné turistické boty (pohorky, trek-
ové boty…)
šátek
sportovní obuv – tenisky, „botasky”



Luštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMI

Spojte čtyřmi tahy všech devět bodů.



řešení minulého dílu: R
ybičky chová N

ěm
ec.


