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VÁNOČNÍ ZVYKY NA SLOVÁOKV
Dochované formy a obsahy obyčejů jsou výslednicí
rodina mívala k jídlu obvykle to, co bylo připraveno už na
Štědrý den. Také krmivo pro dobytek muselo být
nejrůznějších vlivů historicko-společenského vývoje.
Základním smyslem lidových obyčejů byla především
připraveno předem.
Na druhý vánoční svátek - na Štěpána - se měnívala
snaha o zajištění výnosů polí, užitkovosti chovných zvířat
a snaha o zabezpečení zdraví a štěstí rodiny.
služba pacholků, kteří dostávali od hospodáře a
Z období zimního obyčejového cyklu vystupují dosud
hospodyně koláč jako výslužku zároveň se zádavkem na
do popředí především mikulášské a
příští rok, pokud byl hospodář s jejich
vánoční obyčeje. Mikuláš býval slaven
prací spokojen. Děvčata měnila službu na
hlučně a v minulosti bývaly děti
Nový rok.
obdarovány jen na Mikuláše, nikoliv na
Většina těchto obyčejů už upadla v
Štědrý den, jako nyní. Mikuláš
zapomnění, neboť se změnily podmínky,
oblečený jako biskup, byl provázen
za nichž vznikaly a udržovaly se, a tak
andělem, čerty a někdy i dalšími
jen v zábavách dětí můžeme mnohé z
maskami. Po mikulášské obchůdce
těchto starobylých obyčejů ještě zachytit.
přicházela 13. prosince Lucka, bíle
Ale i na prahu třetího tisíciletí Mikuláš
oděná žena. V katastru Starého
s nůší plnou dobrot, doprovázený bílým
Hrozenkova na Uherskohradišťsku to
andělem se zlatou hvězdou na čele,
byli tři bíle odění muži, z nichž jeden
vzbuzuje úctu u dětí a čert v pozadí jim
měl věchet a vodu, druhý metlu a třetí
připomene všechny špatné skutky,
štětku na líčení. Za předváděné mytí,
kterých se dopustily. Vánoce zůstávají
zametání a líčení dostávali od
svátkem pohody a míru u dětí i
hospodáře dárek.
dospělých.
Avšak
nejvíce
obyčejů
bylo “Bílé" vánoce znamenají pro většinu z nás
V domech voní vanilka a jehličí.
soustředěno do období vánočních
Hlavním štědrovečerním chodem zůstává
současně milou vzpomínku na dětství.
svátků, jejichž ústředním dnem byl
smažený třeboňský kapr a bramborový
Štědrý den. Celodenní půst zakončila štědrovečerní
salát. U vánočního stromečku se děti těší z dárků od
hostina, při níž se věštilo podle různých znaků, co dobrého
Ježíška a dospělí se těší z radosti svých dětí a vnoučátek.
O Štědrém večeru se v zasněžené krajině našeho
přinese budoucí rok. Štědrá večeře se po modlitbě začínala
oplatkou s medem, na to byla podávána krupičná kaše,
domova rozsvěcují hvězdy na nebi nějak slavnostněji. Ve
nesměly chybět buchtičky s povidly máčené v mléce a
městech umlká doprava a do noci září na náměstích
sypané mákem. Také na dobytek se nezapomínalo a
ozdobené vánoční stromy. Z otevřených oken domů je
slyšet koledy a tóny České mše vánoční.
hospodář po večeři zanesl vždy dobytku kousek chleba s
česnekem a medem. Příbuzní a sousedé se po večeři
Etérem se nesou pozdravy přátelům, příbuzným a
navštěvovali a při příchodu do domu zazpívali některou z
známým do celého světa s přáním všeho dobrého a pokoje
koledních písní.
lidem dobré vůle.
Na první vánoční svátek se nesmělo pracovat, a tak
Jana Džúrová, Uherské Hradiště

Pokračování:

Jeho vztah k Táboru ochladl. Zdržoval se nyní ve městě
jen málo. A na jaře 1423 se po dlouhém váhání rozhodl k
jakémusi osamostatnění. Se svým polním vojskem odešel
na východ Čech mezi orebity, ke knězi Ambrožovi, s nímž
ho odedávna pojily osobní sympatie i společné politické
názory.
Nerozešel se s Táborem ve zlém.
Vícekrát ještě táborům vojensky
pomohl. Chtěl se ale vyhnout
drobným i vážnějším rozmíškám s
některými kněžími a hejtmany,
toužil řešit věci po svém. A tak 7.
dubna 1423 na sjezdu nového
bratrstva v Německém Brodě založil
svůj Nivý čili Menší Tábor.
Vybudováním nového bratrstva ve
východních Čechách se husitské síly
rozestoupily už na tři skupiny. Svaz
měst
ovládaných
jihočeským
Táborem
byl
nejradikálnější.
Mocensky ovšem náleželo prvenství
pražskému
husitskému
svazu,
zejména proto, že v jarní ofenzívě
roku 1421 Praha ovládla i řadu měst
východočeských a Korybut do nich
Husitský kazatel
Jan Želivský
později
vložil
konzervativně
orientované konšelské rady. Žižkův
Menší Tábor začal reprezentovat politický střed.

změnila. Co vše se na zakládajícím sjezdu Menšího
Tábora událo, nevíme. Dokonce i v literatuře uváděná
skutečnost, že se tu zrodil proslulý Žižkův vojenský řád,
je spíše dedukcí badatelů než historicky nevývratnou
jistotou. Nicméně od první chvíle bylo vytvoření Menšího
Tábora solí v očích jak pražanům, tak mnoha kališnickým
i katolickým pánům na východě Čech. A vzápětí došlo k
sérii ozbrojených srážek mezi pražany a vznikající
panskou koalicí na straně jedné a novým Žižkovým
bratrstvem na straně druhé. Důvod? Bojovalo se o
přerozdělení sfér vlivu.
K prvnímu střetnutí s Žižkou se odhodlal Čeněk z
Vartenberka, podporovaný jednotkami některých kališníků
i katolíků. V bitvě u Hořic obrátil však slepý válečník
nepřítele na útěk. Stalo se 20. dubna 1423. Přibližně v téže
době vojsko pražanů oblehlo táborskou tvrz Kříženec.
Tam se konflikt nakonec srovnal smírem a vplynul do
nového bezvýsledného dialogu husitských kněží o
věroučných otázkách (hádání na Konopišti, červen 1423).
Nicméně fakt, že opět stanula “archa proti arše” (archa =
husitská monstrace), že husitské svazy namísto jednoty
hledaly řešení ideových konfliktů prostřednictvím zbraní,
počal nyní nad hnutím viset jak Damoklův meč.
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Poslední boje Zižkovy
Ve chvíli, kdy se Žižka usadil ve východních Čechách,
byly pozice orebitů vážně oslabeny. Jednak proto, že
hlavní město si činilo nárok i na
vrchní správu orebitských měst,
také však proto, že tady na
východě
planula
takřka
permanentní válka s někteiými
konzervativními
husitskými
šlechtici, především s Čeňkem
z Vartenberka. Navíc vojenskopolitickým
vládcem
orebitského seskupení byl rytíř
Diviš Bořek z Miletínka, muž
Jeden z triků husitské
artilérie - “těžká puška“ v statečný a oddaný kalichu,
palebném postavení s
současně však neobyčejně
ochranou stříškou
ambiciózní
a
evidentně
sledující i osobní mocenské cíle.
Příchodem Jana Žižky a jednáním orebitských
představitelů v Německém Brodě se situace rázem

Panoramický pohled na opevněný Tábor podle kresby
F. B. Wernera z poloviny 18. století.

Menší Tábor nezbytně potřeboval svoje centrum,
organizační základnu. Zatím ji neměl. Přicházel v úvahu
Hradec Králové. Jenomže město bylo v rukou Diviše
Bořka z Miletínka. Žižka - zdá se - neměl na vybranou.
Jeho straníci v čele s knězem Ambrožem využili v
červenci 1423 příznivé chvíle, kdy Bořek vytáhl na
Moravu, a za jeho nepřítomnosti provedli v Hradci
politický převrat. Vzápětí se města vojensky zmocnil
Žižka. Celá událost je značně temná a zamotaná, někteří
historici obviňovali v těchto souvislostech Žižku ze zrady
- vždyť obsadil Hradec za zády svého spojence, vyrval jej
z rukou Bořka v jeho nepřítomnosti. Jenomže pro
nedostatek informací nelze už do záhady vnést jasno.
Krátce nato získalo nové Žižkovo bratrstvo i vládu nad
Jaroměří, Dvorem Králové a Čáslaví. Válečníkova moc na

východě povážlivě vzrostla.
A stanula archa proti arše... Diviš Bořek z Miletínka se
nemínil nechat bez odporu vyhodit ze sedla. Okamžitě
přerušil moravské tažení, aby se pomstil. Také kališnická
Praha vytáhla proti Žižkovi. Trestná expedice stanula 4.
srpna 1423 před Hradcem. Bitva u Strachova Dvora, bitva
dvou husitských vojsk, skončila Žižkovým vítězstvím.
Právě zažehnutý boj občanské války - a slepý vojevůdce
na ní nebyl zcela bez viny - se pak dále rozrostl. A
nepřestal doutnat prakticky až do Lipan... Slyšíme (hodně
mlhavě) o několika dílčích bitvách. U Kutné Hory,
Čáslavi, Labského Týnce. Pak dalších šest měsíců
nemáme zprávu o žádné vzájemné srážce. K příměří asi
nedošlo. To spíš obě strany sbíraly přes zimu síly k
odvetě.
Žižka klidu zbraní využil k rychlé trestné expedici na
Moravu, aby si vyrovnal účty se stoupenci nového
moravského markraběte Albrechta Rakouského. Zatím
představitelé konzervativního měšťanského křídla Prahy
společně s husitskými a katolickými šlechtici najednání v
Kolíně, Nymburce a hlavně na tzv. svatohavelském sněmu
v Praze (listopad 1423) začali připravovat zrádný
kompromis: totiž přijetí Zikmunda za českého krále a
potrestám “zhúbců” země.
Intriky
zrádců
Žižku
rozzuřily.
Zvláště,
když
prvním mezi “zhúbci” byl pro
představitele panské koalice
on. Nemohl ho teď zastavit ani
(nezdařený) pokus o atentát. V
posledních měsících života se
slepý hrdina ocitl takřka v
nepřetržitelném boji proti
všem běžencům husitství.
Táhl jihem, západem i
východem, častoval svou
Jedna z populárních fikcí o nesmiřitelnou tvrdostí pány z
podobě Jana Žižky se
plzeňského landfíru, řádil na
zrodila v sochařském
Opočensku,
ateliéru Josefa Václava Náchodsku,
počátkem roku 1424 zvítězil
Myslbeka
nad královskými spojenci u
České Skalice. Na jaře pak spojil vlastní zbrojné houfy s
jednotkami Jana Roháče z Dubé a Jana Hvězdy z
Vícemilic, aby konečně srazil na kolena železné pány na
Plzeňsku. Ovládl Klatovy, Sušici, Žatec, Louny a další
místa.
Pražené proti němu zmobilizovali veškeré síly, které byli
s to dát dohromady. Žižka se proto rozhodl k přesunu na
svou základnu, do východních Čech. Ale početné jednotky
royalistických straníků ho obklíčily v Kostelci nad Labem.
Týden byl v kleštích přesily. Pak senzačním nočním
přechodem Labe (s převozem vozů na prámech) se
vyprostil. A za následujícího ústupu svedl 7. června 1412
poslední skvělou bitvu své válečnické kariéry.
Dostižen pražany, opevnil se na kopci v blízkosti

Malešova u Kutné Hory. Poprvé se v úvodní části bitvy
nebránil, nýbž útočil. Dal naplnit část spížních vozů
kamením, a když protivník nastoupil, poslal své “tanky”
proti němu. Do zmatku okamžitě udeřili Žižkovi pěšáci a
simultánně i lehká jízda.
Vítězství u Malešova otevřelo Žižkovi cestu na Prahu.
Byl rozhodnut ten “zrádný Babylón” dobýt. V srpnu
stanul před branami hlavního města, na Špitálském poli.
Ale knězi Janu Rokycanovi se nakonec podařilo Žižku
usmířit.
Smír vedl k dalšímu sblížení,
k němuž došlo ve Zdicích.
Dokonce byla mezi včerejšími
soky domluvena společná akce
- výprava proti Albrechtovi
Rakouskému
na
Moravu.
Spojená husitská vojska se pod
vrchním velením Jana Žižky
vydala na cestu. On, snad
pětašedesátiletý slepý hrdina,
Tak nějak vypadal kdysi byl nejmocnějším mužem v
kamenný náhrobek Jana zemi.
Žižky v čáslavském
Ale
sjej biesk z

čistého nebe: 11. října 1424
kdesi pod hradem Přibyslaví největší z českých válečníků
náhle zemřel...
Pálí nás neznalost podrobností. Máme před sebou pouze
rozmazaný
obraz.
Hrst
několikařádkových
a
protichůdných zpráv z letopisů nás nemůže uspokojit. Co
vlastně o Žižkově smrti víme?
K tragédii došlo na půli cesty mezi Německým Brodem
a Ždárem, při březích Sázavy. U Přibyslavi. “Na
drahách?” “Na poli u vojště?” Pod legendární hruškou
nedaleko dvora Keřkova? Přesně už ukázat nedovedeme.
Spojené husitské houfy táhly na Moravu proti Albrechtovi
Habsburskému. Výprava neměla jen čistě vojenský smysl.
Byla zároveň gestem (dočasného) smíření, tečkou za krizí,
v níž se spory protichůdně smýšlejících husitských křídel
zvrtly až v bratrovražednou válku.
Přibyslav sice ležela na
pochodové ose tažení, ale její
obležení, ač se k němu Žižka
odhodlal, nebylo z hlediska
celkového operačního záměru
k ničemu. Na hrad Čeňka z
Ronova se vrhl zřejmě jen
Tzv. psí nos či psí kukla,
mimochodem, aby pomstil tři
pánů. Vážila kolem 2,5 kg. r°ky starý zločin, Čeňkův
15. století
podíl na někdejším povraždění
táboritů v Chotěboři.
Polní vojsko se položilo pod Přibyslaví někdy v prvních
dnech října. Vzápětí se Žižka těžce roznemohl. Diagnóza?
Není k dispozici. Z dobových referencí slyšíme o moru.
Pokračování příští měsíc

Češi mají své osobní
Vojenské údaje zůstaly

po

spísv

na Slovensku

rozdělení čs. federace v Trnavě

Osobní spisy takřka celé mužské populace České
republiky jsou uloženy na Slovensku - tedy v zemi, která
není členem Severoatlantické aliance.
Ve Vojenském archívu v Tmavě skončily dokumenty
všech mužů, kteří do roku 1992 absolvovali vojenskou
základní službu v československé armádě anebo ji
nemohli ze zdravotních či jiných důvodů nastoupit. Na
územních vojenských správách zůstaly jen osobní karty,
podle nichž jsou vojáci v záloze povoláváni na vojenská
cvičení.
Z těchto osobních spisů lze například vyčíst údaje o
rodinných poměrech, vzdělání, zvláštních schopnostech a
znalostech, handicapech, ale i charakteristiku osobnosti
někdejšího vojáka včetně jeho zdravotního stavu či
sexuální orientace.
Na Slovensku jsou tedy mimo jiné i údaje o bývalém
vojínu českobudějovického ženijního praporu a nynějším
prezidentovi Václavu Havlovi, který je ovšem zároveň
vrchním velitelem českých ozbrojených sil. Rovněž i o
ministru zahraničí Janu Kavanovi, který dnes kromě
jiného koordinuje zpravodajské služby, či ministru obrany
Vladimíru Vetchém.
Ani jeden z nich přitom netuší, že jejich osobní spis
vlastní cizina.
“Představa, že osobní spisy o lidech jednoho státu má
cizí moc, je naprosto absurdní,” prohlásil bývalý šéf
civilní kontrarozvědky Stanislav Devátý.
Prezidentův mluvčí Ladislav Špaček, jehož osobní spis
je mimochodem také v trnavském archivu, nepřisuzuje
celé záležitosti příliš velkou závažnost. “Jde o problém až
na šestnáctém místě a já kvůli němu nehodlám volat
prezidentovi na dovolenou do Chorvatska,” uvedl.
Bezpečnostní experti mu však oponují. Nejde totiž podle
nich jen o členy vlády, poslance či senátory, nýbrž také o
šéfy významných zbrojovek, vlivné finančníky, ekonomy
nebo osoby, které dnes působí v diplomatických,
zpravodajských či jiných zvláštních službách, například
v Útvaru pro boj s organizovaným zločinem či Útvaru

republika mimořádný zájem. Nikomu není asi koneckonců
příjemné, že jeho osobní spisy se bez ohledu na jeho vůli
ocitly v zahraničí.
Bývalý ředitel civilní kontrašpionáže Devátý je
přesvědčen, že ten, kdo je za archvování osobních spisů
téměř celé mužské populace na Slovensku odpovědný, by
měl jít do vězení. “Ten ministr obrany, který to měl tehdy
na starosti (Vilém Holáň - poz. red.), by měl jít do
kriminálu. Samozřejmě, že to je zneužitelné. I vzhledem
ke vztahům, jaké měly ještě nedávno slovenské tajné
služby s Ruskem. Prostě ty informace, které jsou v
dokumentech, mohly být proti konkrétním lidem použity.
Třeba tak: když neuděláš to a to, my zveřejníme, co jsme
se dočetli v tvých záznamech,” popisuje Devátý scénář
možné manipulace s dokumenty.
Překvapen byl například spolupracovník Vojenského
obranného zpravodajství, jenž chtěl nahlédnout do
vojenských spisů osob, které jsou stíhány kvůli závažné
trestní činnosti, a zjistil, že jejich dokumenty jsou na
Slovensku. Šok pak prožil, když se dozvěděl, že i jeho
spisy archivuje Trnava.
Exministr obrany a dnešní poslanec Holáň však tvrdí, že
problém dělení archivu československé armády se mu
vůbec nedostal na stůl: “Opravdu jsme to takhle rozdělili?
Nechci se vymlouvat, ale pokud bych to řešil já, tak bych
minimálně přemýšlel o rizicích toho, že osobní spisy celé
mužské populace zůstávají v cizím státě. Když se totiž
dostanou do rukou expertů, dokážou z nich asi ‘vytáhnout’
hodně choulostivých informací”. Podle Holáně si
důsledky rozdělení vojenského archivu neuvědomovala
ani tehdejší vláda. “A navíc archivy nebyly tehdy - jak
koliv to po vašem odhalení zní absurdně - prioritou.
Soustředili jsme se na redislokaci armády, její ekonomiku,
ale i přípravu na vstup země do NATO.”

Slováci tvrdí, že údaje nebudou zneužity
Ředitel Vojenského ústředního archivu plukovník Jan
Koňarik nicméně říká, že meziministerský protokol mezi
Českou a Slovenskou republikou zaručuje, že tyto spisy s
osobními daty většiny mužské populace Čechů nebudou
zneužity. Roněž slovenský zákon 52/98 a stejně tak tamní
občanský zákoník prý spolehlivě chrání osobní dokumenty
českých občanů. “Dohodnutá pravidla se dodržují, což si
my na Slovensku, ale i Slováci v Praze pravidelně
prověřujeme,” ujišťuje Koňarik.
Stejně tak tiskový mluvčí slovenského ministerstva
obrany Pavol Vitko ubezpečuje, že nyní, ale ani v dobách
vládnutí premiéra Vladimíra Mečiara, kdy slovenská
kontrašpionáž udržovala přátelské vztahy s ruskou
rozvědkou, nebyly osobní dokumenty českých občanů
zneužity. “Dodržujeme zákony a mezinárodní úmluvy.
Tato záležitost je pro nás věcí profesionální etiky a cti,

rychlého nasazení.
Spisy jejich ředitelů Jana Kubiceho, Libora Lochmana
či šéfa Bezpečnostní informační služby Jiřího Růžka jsou
rovněž na Slovensku.
“Podobný archiv by leckterá zpravodajská služba
vyvážila zlatém, “ komentuje situaci jeden z členů
speciální policejní jednotky. Tvrdí navíc, že díky
fotografiím z těchto osobních spisů a s pomocí speciálních
počítačových-technik lze snadno indentifikovat osoby
působící ve zvláštních službách.
Tudíž i ty mají důvod maskovat svou skutečnou
indentitu krycími jmény. Například kvůli své bezpečnosti,
ochraně rodiny či proto, že na jejich anonymitě má
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takže spisy českých občanů nikdo nezneužil a nezneužije.”
Reakce mluvčího ministra obrany Milana Řepky je
výstižná: “Vyhrabali jste hrozného kostlivce.” Potvrzuje
sice Koňarikova slova, osobně mu však není příjemné, že
i jeho osobní spis je uložen v jiné zemi. “Pokud vím, tak
v něm například stojí, že rozvracím socialistickou morálku
vojenské jednotky,” dává k dobru Vetchého mluvčí.

Výbušný materiál prvního stupně
Psycholog Slavomil Hubálek a soudní znalec, jenž i s
pomocí studia osobního spisu trestně stíhaných lidí
analyzuje jejich slabé či silné stránky, srovnává uložení
dokumentu většiny mužů na Slovensku s výbušným
materiálem prvního stupně. Ten kdo totiž podle
psychologa disponuje při obchodních, politických či
vojenských jednáních citlivými osobními informacemi o
lidech na protější straně stolu, má vždy navrch. “Někdy
stačí jen nicotný detail, poznámka jen tak mimochodem,
jíž si nezasvěcený nevšimne, avšak vás to při důležitých
rozhovorech vyvede zcela z koncentrace. Zahraniční
partner, s nímž třeba domlouváte důležitý obchod, získá
tak navrch, takže vy neuspějete podle svých představ,”
nabízí Hubálek další variantu zneužití dokumentů.
“Jako vojákovi v základní službě mi jednou nadřízený
důstojník v jakési dobromyslné chvilce nabídl: ‘Pojď,
ukážu ti tvůj spis, abys věděl, co všechno se tam o tobě
píše. Pak poznáš, jaké jsou lidi svině’,” vzpomíná
Hubálek.

Jsou to kilometry dokumentů
Archiv československé armády, který obsahoval spisy
osob ještě z dob Rakouska-Uherska, byl po dlouhém
zvažování rozdělen tak, že se Praha s Bratislavou dohodla
na zachování státu quo. To jest: osobní spisy ročníků 1906
až 1992 zůstanou tam, kde jsou - na Slovensku.
Dokumenty ročníků 1905 a starších si naopak podle
stejného klíče ponechá Praha. “Tenkrát se nenašlo
rozumnější kritérium, podle něhož by se archivy
rozdělily,” vysvětluje pracovník Vojenského ústředního
archivu Pavel Minařík. Jiná kritéria dělení archivu

Valašský.
Rozdílné manželky - “Moje manželka je tak ukecaná, že
o jedné otázce umí mluvit den i dva.” - “Moje manželka
je zase taková, že ani žádnou otázku nepotřebuje.”
Tvrdá palice - Potká se učitel s Frantovým tatú. Chválí
Frantu: “Pantáto, ten váš kluk má opravdu dobrů hlavu.
Môžete byt naň pyšný!” - “Že má dobrú hlavu, to už vím,

pane učitel. Onehdá spadnúl z topola přímo na ňu a
nerozbila se mu!”
Jako každý druhý Čech - “Ty jsi byl, dědo, když končila

válka, taky na barikádách?” - “No samozřejmě, Karlíčku,
jak by se, potom dostal tvůj táta na vysokou školu?”

(například podle národnosti, místa narození či občanství)
by prý vnesla do dokumentů zmatek, čímž by se
znemožnila práce s těmito spisy. “Jde totiž o kilometry
dokumentů,” objasňuje expert.
Avšak tvrzení českých odborníků o dodržování smluv
nejsou již tak kategorická, pokud se řeč stočí na ne tak
dávnou dobu, kdy Slovenská informační služba (po jejím
bývalém řediteli Ivanu Lexovi pátrá nyní policie)
udržovala nadstandardní přátelské vztahy s ruskou
Federální bezpečnostní službou. “Nemáme ani náznak
informací o tom, že někdo zneužil osobní data českých
občanů, jejichž spisy jsou uloženy v Tmavě,” dušuje se
přesto ředitel Koňarik. A dodává, že pokud by
ministerstvo obrany pojalo jen stín podezření, že Slováci
nedodržují smlouvu, má možnost ji ihned vypovědět.
“Konkrétní osoby si kromě toho mohou své osobní spisy
z trnavského archivu vyžádat,” jmenuje Koňarik namátkou
další pojistku proti zneužití citlivých osobních dat Čechů,
jež jsou uložena v cizině.
Potíž je nicméně v tom, že oslovení politici, ekonomové
či šéfové strategických podniků (například Aera
Vodochody) byli sdělením, že jejich spisy leží na
Slovensku, velmi překvapeni. “A sakra! To jsem tedy
nevěděl,” zareagoval jeden z šéfu vodochodské zbrojovky,
která vyrábí letoun L-159, s jehož vývozem se počítá i na
Slovensko.
Stejně jako manažer z Vodochod se zachoval exministr
vnitra a nynější senátor bezpečnostního výboru Jan Ruml,
jenž sice v armádě ze zdravotních důvodů nesloužil, avšak
i senátorův osobní spis (v němž se detailně analyzuje
Rumlův zdravotní stav, jeho blízké nevyjímaje) byl v
dobách společného státu se Slováky odeslán do Tmavý. A
i když dnes Ruml říká, že je mu osobně jedno, kde jeho
spis leží, přiznává: “V principu jde o velmi vážnou věc, z
níž mohou vyplynout nemalá bezpečnostní rizika. Mělo by
se s tím proto něco dělat.”
Tento článek vyšel v deníku MFD -17. července 2000

humor
Chybí budík - Staříček Žbrďukín si stěžuje dochtorovi:
“Na mňa přídě dycky pravidelná velká stolica v pět hodin
ráno!” Dochtor stařičká těší: “Buďte rád, pravidelná
stolice je v devadesáti letech potvrzením dobrého zdraví!”
Staříček ale krúťá hlavú: “Dobrého lebo nedobrého - dyž
já sa budím v šest!”
Odposlech - Před svatební nocí se dcera svěřuje matce. Za
zavřenými dveřmi obývacího pokoje tajně naslouchá otec.
“Mami, co mám dělat, já už nejsem panna?” - “No a co?
Snad si nemyslíš, že tvůj otec si mne bral jako pannu!!?”
Vtom přichází do bytu ženich, vidí nastávajícího tchána a
zvědavě se ptá: “O čem si tam povídají?” - “O čem si už
mohou vyprávět dvě kurvy, chlapče!”

V Plzni začal festival židovské kultury
Devět bran
Plzeňskou část festivalu židovské kultury
Devět bran, který začal ve středu v Praze,
zahájilo v neděli odpoledne v Divadle Alfa
představení inspirované vzpomínkami z
terezínského gheta. Festival pokračuje v
Plzni příští týden koncerty, na nichž se
představí významní domácí i zahraniční
umělci, kteří mají vztah k židovské
kultuře. "K festivalu jsme se připojili
nejen proto, že v Plzni stojí druhá největší
synagoga ve střední Evropě, ale také kvůli
tomu, že před druhou světovou válkou žila
v Plzni významná židovská komunita,
která ovlivňovala život ve městě," řekl
plzeňský primátor Jiří Šneberger. Město
chce svou podporou festivalu přispět k
obnovení povědomí obyvatel o významu
židovské kultury.
Rádio Praha 20.11.2000

Obchodní bilance ČR se v říjnu
propadla na 16,4 miliardy Kč
Na 16,4 miliardy korun z 6,0 miliardy v
roce 1999 se letos v říjnu propadl schodek
obchodní
bilance České republiky.
Záporné saldo vzniklo především ve
skupině surovin, polotovarů a chemických
výrobků ve výši 14,4 miliardy Kč, z toho
ve skupině nerostných paliv 9,4 miliardy
korun.
Aktuální
údaje
o
vývoji
zahraničního obchodu poskytl tiskový
mluvčí Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora. Říjnový deficit předčil
odhady analytiků. Ti jej odhadovali na
deset až 13 miliard korun. Za leden až
říjen vykázala obchodní bilance České
republiky pasívum 92 miliard korun, což
je o 57,6 miliardy více než ve stejném
období loni.
Rádio Praha 21.11.2000

Členové PTP chtějí, aby zločiny
komunismu byly v učebnicích
Ministerstvo školství by se mělo zasadit o
to, aby se informace o politických
procesech s odpůrci komunismu i dalších
zločinech komunistického režimu staly
povinnou součástí učebnic pro žáky
základních a středních škol. V Plzni se na
tom shodly dvě stovky bývalých členů
armádních
Pomocných
technických
praporů (PTP) na setkání své západočeské
oblastní organizace. Bývalí "petépáci"

zároveň
pověřili
své
zástupce
vyjednáváním na ministerstvu. "Pokud se
o těchto zločinech, k nimž patří i budování
koncentračních táborů na Jáchymovsku či
střelba na hranicích po lidech, kteří chtěli
opustit Československo, nebudou děti učit
povinně ve škole, na všechny zločiny se
zapomene," řekl ČTK předkladatel návrhu
Všebor Fiala.
Rádio Praha 22.11.2000

Archeologové objevili na Znojemsku
část pravěkého rondelu
Hrotitý příkop z období kultury s
moravskou malovanou keramikou (4800
až 4000 let př. n. 1.) objevili odborníci z
Ústavu archeologické památkové péče
Brno v Mašovicích na Znojemsku. Příkop
byl nedílnou součástí takzvaného rondelu,
kruhového objektu se čtyřmi vstupy,
umístěnými na každé ze světových stran.
Při terénních úpravách v Mašovicích
zachytili archeologové 12 pravěkých
objektů. Nejstarší osídlení náleží do
období mladší a pozdní doby kamenné, a
to kulturám s lineární keramikou (5500 až
5000 let př. n. 1.), s moravskou malovanou
keramikou a jevišovické (2600 až 2400 let
př. n. 1.). Osídlení pokračuje až do doby
římské, kdy zde vznikla germánská osada
(druhé století n. 1.).
Rádio Praha 22.11.2000

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy
Vláda ve středu schválila zvýšení
minimální mzdy ze 4500 na 5000 korun s
účinností od 1. ledna příštího roku.
Nejnižší hodinová mzda se vládním
nařízením zvyšuje z dosavadních 25 na 30
korun. Vláda tím podle svého mluvčího
Libora Roučka naplňuje programové
prohlášení, v němž si stanovila cíl
postupně zvýšit minimální mzdu nad
úroveň životního minima samostatně žijící
dospělé osoby. Od počátku roku zvýšila
vláda minimální mzdu Čtyřikrát celkem o
73 procent.
Rádio Praha 23.11.2000

Eduard Zeman předal jmenovací
dekrety novým profesorům
Ministr školství Eduard Zeman předal v
pátek ve Velké aule pražského Karolina
jmenovací dekrety devětapadesáti novým
vysokoškolským
profesorům.
Nové
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profesory jmenoval s okamžitou účinností
prezident Václav Havel 27. října. Mezi
novými profesory je pět žen a 54 mužů.
Rádio Praha 25.11.2000

Brněnská Církev československá
husitská oslavila 50. výročí
Slavnostní bohoslužbou v Husově sboru
oslavila v sobotu už 50. výročí svého
vzniku
brněnská
diecéze
Církve
československé husitské. Diecézni den byl
v rámci bohoslužby zaměřen na historii
církve a součástí oslav bylo i vystoupení
pěveckých sborů.
Rádio Praha 26.11.2000

Počet diabetiků v ČR stoupl za dva
roky o 2,5%
Počet léčených diabetiků se loni proti roku
1998 zvýšil průměrně o 2,5 procenta, ale
v západních Čechách to bylo téměř pět
procent. Česká republika je navíc na
jednom z předních míst na světě ve
výskytu cukrovky u dětí. Uvedl to dnes
místopředseda
České
diabetologické
společnosti Jaroslav Rybka na tiskové
konferenci
Edukačního
centra
pro
diabetiky.
O přibývání onemocnění svědčí podle
údajů centra to, že zatímco v roce 1975
bylo na území Čech a Moravy léčeno
pouze
230.000
diabetiků,
koncem
loňského roku jich bylo 624.086. Do
některé ze 416 diabetologických ordinací
docházelo 85 nemocných, ostatní se léčili
u praktických lékařů.
ČTK 28.11.2000

Ruský tým zahájil inspekci
konvenčních zbraní na Olomouckú
Ruský inspekční tým zahájil na základě
Smlouvy o konvenčních ozbrojených
silách v Evropě předem ohlášenou
inspekci v Přáslavicích na Olomouckú.
Kontrola čtyř deklarovaných míst na
území České republiky bude pokračovat
až do 2. prosince. Podle Smlouvy o
konvenčních ozbrojených silách v Evropě,
která vstoupila v platnost v červenci 1992,
smí Česká republika vlastnit 957 tanků,
1367
obrněných
vozidel
a
767
dělostřeleckých
systémů.
Vzájemné
inspekce signatářských zemí jsou součástí
smlouvy. Zahraniční inspekce, které v
České republice v minulých letech

pobývaly, nezjistily žádné prohřešky proti
smlouvě. Jediné výhrady k plněni dohody
zatím měly v Rusku.
Rádio Praha 29.11.2000

Dálnice D5 ve směru na Prahu je již
průjezdná
PRAHA 29. listopadu (ČTK) - Řidiči
směřující z Plzně do Prahy mohou již
využít dálnici D5, kde se dopoledne těsně
před hlavním městem srazily desítky aut.
ČTK to dnes večer řekla mluvčí
středočeské policie Soňa Budská. Ve
směru na Prahu je dálnice na 0,3 kilometru
průjezdná jen v levém jízdním pruhu; v
pravém pruhu jsou odstaveny havarované
kamióny. Ve směru od Prahy byla dálnice
průjezdná už před 15:00, v opačném
směru byla otevřena po 20:00. Na prvních
dvou kilometrech dálnice D5 se kolem
10:00 srazilo přibližně 60 až 80 vozidel,
nehod bylo více než 20. Počty
havarovaných
automobilů
nejsou
definitivní, mluvčí zatím nedokázala
upřesnit ani počet zraněných. Jeden člověk
uhořel při požáru devíti aut. Jen pražská
záchranná služba odvezla do nemocnic
osm lidí, na místě zasahovaly i sanitky z
Berouna a okresu Praha-západ. Už v 09:00
se nedaleko od místa této nehody srazily
tři kamióny. Také při této srážce podle
policie přišel o život jeden člověk a dva
lidé leží s těžkými zraněními v motolské
nemocnici.
Inverzní mlhavé počasí, které dnes panuje
v Praze a které mělo podle policistů na
dnešních tragických nehodách podíl,
potrvá podle Magdaleny Lípové z
Českého hydrometeorologického ústavu
nejméně do soboty.
ČTK 30.11.2000

Tramvaj, upozorňující na AIDS,
vzbudila zájem Plzeňanů
Zvláštní
tramvaj,
vybavená
hesly
upozorňujícími na nebezpečí nemoci
AIDS, vzbudila zájem Plzeňanů. Využili
možnosti získat informace o této nemoci
od hygieniků, kteří si ve voze vybudovali
improvizované pracoviště. Řada zájemců
si nechala udělat bezplatné testy na HIV.
Krajská hygienická stanice v Plzni tuto
akci
zorganizovala
u
příležitosti
Světového dne boje proti AIDS, který
připadá na pátek. Hygienici tak chtějí
lidem připomenout důležitost a možnosti
prevence této nákazy, řekl krajský
epidemiolog Petr Pazdiora. Od počátku
sledování v roce 1986 bylo do konce
letošního října v České republice
zaznamenáno 487 nakažených lidí, z toho

39 v Plzeňském a Karlovarském kraji. Při
přepočtu na 100.000 obyvatel tak západní
Čechy zaujímají po Praze druhé místo. V
posledních měsících v regionu přibylo
několik lidí, kteří se nakazili při
heterosexuálním styku při služebních nebo
turistických pobytech v zahraničí.
Rádio Praha 1.12.2000

Schodek rozpočtu letos 40 miliard
proti plánovaným 35 mld. Kč
Deficit státního rozpočtu se ke konci
listopadu letošního roku zvýšil na 19,1
miliardy korun proti 11,3 miliardy korun v
závěru října. Ve stejném období loňského
roku chybělo v rozpočtu 10,7 miliardy
korun. ČTK o tom informoval mluvčí
ministerstva financí Libor Vacek. Příjmy
za leden až listopad činily 528,1 miliardy
korun a výdaje 547,2 miliardy korun. V
samotném listopadu skončil rozpočet
deficitem 7,8 miliardy korun. Za celý rok
ministerstvo financí předpokládá, že se
schodek státního rozpočtu schválený ve
výši 35,2 miliardy korun prohloubí zhruba
o pět miliard korun.
Rádio Praha 2.12.2000

Pracovníci mosteckého K-centra
rozdali na 1000 kondomů
Na 1000 obálek s kondomem, lubrikačním
gelem a letákem s informacemi o ochraně
proti viru HIV, který způsobuje smrtelnou
nemoc AIDS, rozdali zdarma obyvatelům
Mostu pracovníci mosteckého K-centra
"Akci jsme uspořádali v rámci světového
dne boje proti AIDS, naši pracovníci se
zaměřili na sexuálně aktivní skupinu lidí
do 40 let," řekl ČTK ředitel střediska pro
kontakt s drogově závislými v Mostě
Lubomír Šlapka. Osvětu a prevenci
označil Šlapka za nejdůležitější složku
boje proti zákeřné chorobě. Poukázal
přitom na letošní výrazný nárůst
infikovaných HIV v České republice.
Rádio Praha 2.12.2000

Němci předali do Čech 19 uprchlíků z
Asie
Devatenáct uprchlíků z Vietnamu a Číny
předali v sobotu na hraničním přechodu ve
Vojtanově němečtí policisté do České
republiky, odkud krátce předtím nelegálně
přešli zelenou státní hranici do Saska.
ČTK to sdělila mluvčí západočeské
policie Milada Suchá. Německá policie
utečence zadržela společně s německými
převáděči při silniční kontrole u obce
Carlsfeld.
Česká
cizinecká
policie
vystavila běžencům výjezdní víza a
ukončila jim pobyt v České republice.
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Podle Suché tvořili cizinci třetí skupinu,
která za poslední dva dny na Chebsku
přešla nezákonně do Německa V pátek
předali Němci do Čech dohromady 23
uprchlíků, převážně Indů, z nichž se
někteří svévolně vzdálili z utečeneckého
tábora v Červeném Újezdu na Tepličku.
Tyto běžence policie vrátila zpět do tábora
a ostatním nařídila opustit ČR.
ČTK 3.12.2000

První adventní nedělí začíná nový
církevní rok
Křesťanům dnes začíná první adventní
nedělí nový liturgický rok. Letos je advent
kratší - třítýdenní, protože čtvrtá adventní
neděle připadá až na Štědrý den 24.
prosince. Ve starokatolickém chrámu sv.
Vavřince v Praze na Petříně se dnes
dopoledne v televizním přenosu uskuteční
ekumenická bohoslužba. České církve tak
chtějí společně zahájit nový církevní rok,
který překlene začátek dalšího tisíciletí.
Církve by chtěly letošním setkáním založit
novou tradici bohoslužeb konaných každý
rok na počátku adventu. Od 90. let se
ekumenické
bohoslužby
za
účasti
nejvyšších představitelů církví konají
každoročně 1. ledna na počátku nového
občanského roku. Advent je pro křesťany
obdobím očekávání příchodu Ježíše
Krista, přípravou na oslavu narození, tedy
na vánoční svátky. Počátky slavení
adventu se objevují v jižní Galii a ve
Španělsku koncem čtvrtého století. Ve 12.
až 13.století se stal advent začátkem
liturgického roku. Symbolizuje očekávání
Krista starozákonními proroky. Vánoční
svátky však mají původ v dobách
předkřesťanských.
ČTK 3.12.2000

Rekordní teploty 5. prosince
Vydáno dne (4.12.2000 08:02) Rekordní
teploty 5. prosince (od roku 1775 měřené
v pražském Klementinu) byly následující:
nej vyšší teplota 17,4 z roku 1961, nejnižší
teplota minus 14,8 z roku 1902.
Dlouhodobý průměrný normál: 1,0 st. C.
ČTK 4.12.2000

Sněmovna schválila rozpočet na rok
2001
Poslanecká
sněmovna
dnes
podle
očekávání schválila hlasy ČSSD a ODS
vládní návrh zákona o státním rozpočtu na
rok 2001. Základní rámec rozpočtu, který
je
sestaven na
základě
nových
rozpočtových
pravidel,
předpokládá
příjmy 636,2 miliardy korun, výdaje
685,18 miliardy korun a schodek 48,98

miliardy korun. Proti přijetí rozpočtu
hlasovali podle prvních informací poslanci
KDU-ČSL a Unie svobody. Dnešním
schválením státního rozpočtu se Česká
republika poprvé za vlády ČSSD vyhnula
rozpočtovému provizoriu. V letech 1999 i
2000 musel totiž kabinet v počátcích roku
hospodařit podie neschváleného návrhu
rozpočtu.
České noviny 5.12.2000

Po necelém roce odchází programový
ředitel ČT Čapek
Programový ředitel České televize (ČT)
Václav Čapek po necelém roce odejde z
funkce. Informaci ČTK dnes potvrdil
mluvčí veřejnoprávní televize Jiří Tráva.
Novým programovým ředitelem ČT bude
od 1. ledna Ivan Hubač. Syn známého
scenáristy na Kavčích horách dosud
působil jako hlavní dramaturg ředitele
programu. Bližší podrobnosti ani důvody
změny Tráva nesdělil.
České noviny 5.12.2000

Podle ministra Mertlíka kurs koruny
současné spory kolem guvernéra ČNB
neovlivní
Kurs české koruny by neměl být
současnými spory kolem jmenování
nového guvernéra České národní banky
Zdeňka Tůmy dlouhodobě dotčen. "Je to
krátkodobá záležitost, která sama o sobě
nebude mít žádné následky," řekl ministr
financí Pavel Mertlík na pondělní tiskové
konferenci vlády.
Koruna v posledních týdnech posílila na
nej silnější hodnoty vůči euru od doby
jeho zavedení v roce 1999. Poté, co vláda
zpochybnila jmenování Tůmy novým
guvernérem, oslabila k úrovni kolem
34,80 Kč/EUR. V pondělí koruna dále
oslabila pod vlivem dalších faktorů až k
35,00 Kč/EUR.
Rádio Praha 6.12.2000

Nový Zéland zavádí pro Čechy
vízovou povinnost
WELLINGTON 8. prosmce (ČTK) Občané ČR a Thajska budou od příštího
roku potřebovat k cestě na Nový Zéland
víza, protože se stupňují obavy, že
zneužívají tamější imigrační systém.
Oznámila to dnes novozélandská vláda.
Ministryně pro imigraci Lianne Dalzielová
sdělila, že vláda od 1. ledna 2000
pozastavuje s ČR a Thajskem dohody o
bezvízovém styku. Důvodem je podle ní
značný počet návštěvníků z obou zemí,
kteří po příjezdu na Nový Zéland žádají o
status uprchlíka a když jsou odmítnuti,

přesto vstupují do země nebo na Novém
Zélandu nelegálně pracují. "Bezvízový
program má usnadnit cestování na Nový
Zéland opravdovým návštěvníkům, je však
některými thajskými a Českými státními
příslušníky zneužíván," prohlásila.
Podle novozélandských údajů žádá každý
měsíc o status uprchlíka v průměru 11
Čechů a 30 Thajců, avšak v nedávné
minulosti byl úspěšný jen jeden Thajec a
žádný Čech. Příčinou rostoucího počtu
žádostí o status uprchlíka, které vznášejí
Češi a Thajci je podle Dalzielová možnost
dostat po udělení statusu pracovní
povolení a pobírat dávky sociálního
zabezpečení.
Novozélandská
vláda
předpokládá, že v nynějším rozpočtovém
roce 2000/01 požádá o status uprchlíka na
Novém Zélandu úhrnem 200 Čechů a 500
Thajců.

Kurzy devizového trhu

financí podraží o 12 procent, teplo o sedm
procent a osobní autobusová doprava o
osm procent. Přibližně na stejné úrovni
jako v letošním roce zůstanou v roce 2001
ceny základních služeb České pošty a ceny
léků.
V
důsledku
připravovaných
deregulací a odhadovaného růstu věcně
usměrňovaných cen narostou celkové
výdaje na bydlení ze současných 19,8 na
20,8 procenta čistých příjmů. Stejně jako
do výdajů domácností, i do inflace se z
uvedených
změn
nejvíce promítne
zdražení elektřiny, plynu a tepla.
Rádio Praha 7.12.2000

Česká republika nabídla zemím
Partnerství pro mír možnost výcviku
ve Vyškově
Česká republika společně s Británií znovu
nabídla zemím účastnícím se programu
NATO Partnerství pro mír možnost
výcviku nižších velitelů pod britským
vedením ve Vojenské akademii ve
Vyškově. V Bruselu to sdělil český ministr
obrany
Vladimír
Vetchý.
Činnost
britského výcvikového týmu na Vojenské
akademii ve Vyškově oficiálně zahájil
koncem října britský princ Charles. Britští
specialisté zde mají působit tři až pět let.
Rádio Praha 7.12.2000

Austrálie

1 AUD

21.59Kč.

Británie

1 GBP

56.90Kč.

Francie

1 FRF

5.32 Kč.

100 JPY

35.41Kč.

Kanada

1 CAD

25.71Kč.

EMU

1 EUR

34.90Kč.

Od čtvrtka jsou veřejnosti přístupny
prostory Slovanského domu

Německo

1 DEM

17.84Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.84Kč.

Slovensko

100 SKK

80.54Kč.

Švýcarsko

1 CHF

23.08Kč.

USA

1 USD

39.32Kč.

Od čtvrtka jsou veřejnosti přístupny
rekonstruované prostory
Slovanského
domu, které nabídnou restaurace, kavárny,
obchody i nové multikino. Oprava
památkového objektu trvala zhruba rok a
stála přes miliardu korun. Rekonstrukci
zaplatila jedna z firem podnikatele
Sebastiana Pawlowského, která objekt
získala do správy ve výběrovém řízení od
magistrátu. Další prostory přibudou v
tomto komplexu na jaře.
Rádio Praha 7.12.2000

Japonsko

Č.N.B. Platné od 11.12.2000

Kvůli úpravě cen zaplatí domácnosti o
313 korun měsíčně více
V průměru o 313 korun měsíčně v příštím
roce vzrostou výdaje domácností kvůli
vyšším cenám plynu, elektřiny, tepla,
vodného a stočného, nájemného, dopravy,
pošty a léků. Průměrnou inflaci zvednou
připravované změny zhruba o dva
procentní
body.
Ceny plynu pro
domácnosti se v příštím roce v průměru
zvýší o 24,1 procenta, elektřiny o 14
procent, ceny telekomunikačních služeb o
pět procent, jízdné v osobní železniční
dopravě o deset procent, ceny nájemného
o čtyři procenta a ceny v městské
hromadné dopravě o sedm procent. Vodné
a stočné podle odhadu Ministerstva
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Ministerstvo zahraničí nechystá
’’odvetné" zavedení víz pro Zéland
Ministerstvo zahraničí v současnosti
nepočítá se zavedením víz pro občany
Nového Zélandu, jehož vláda oznámila, že
od českých občanů začne od ledna
vyžadovat víza. Nový Zéland se tak zřejmě
brání především přísunu českých Romů z
Velké Británie, odkud přijíždějí žádat o
status uprchlíka a rozšiřují řady ilegálních
pracovníků.
Rádio Praha 9.12.2000

O

O O

Nový osobný lekár prezidenta
Sovenskej republiky
V stredu sa verejnosti predstavil
nový osobný lekár prezidenta
38-ročný pplk. Peter Mayer.
Pravda 23. J J. 2000

Od marca 2001 zmiznú v EÚ
vnútorné hranice
Od 25. marca 2001 bude možné
cestovať bez hraničných kontrol v celej kontinentálnej časti
Európskej únie. Od tohto dňa začne totiž platiť Schengenská
zmluva, na ktorej základe sú kontroly na hraniciach zrušené, aj
pre škandinávskych členov EU. Schengenský priestor sa v marci
budúceho roku rozšíri o Dánsko, Švédsko a Fínsko a hraničné
kontroly zrušia aj Nórsko a Island, ktoré síce členmi EÚ nie sú,
ale majú s ostatnými tromi škandinávskymi krajinami pasovú
dohodu a pristúpia k pravidlám EÚ. Termín 25. marca 2001,
ktorý by mali v piatok v Bruseli schváliť ministri vnútra
členských štátov únie, bol zvolený preto, že práve vtedy
zavádzajú letecké spoločnosti letný cestovný poriadok.
Schengenskú zmluvu podpísali pred 15 rokmi Nemecko,
Francúzsko a štáty Beneluxu. Kontroly na hraniciach však tieto
štáty zrušili až v roku 1995. Postupne k Schengenu pristúpili
ostatné členské krajiny EÚ okrem Veľkej Británie a írska.
Slovenská republika 29.11.2000

Poslanci s nevôľou hodnotia neprítomnosť predsedu NRSR
Vlne kritiky čelí predseda NR SR a SDĽ Jozef Migaš, ktorý v
čase politických rokovaní o štátnom rozpočte odcestoval na
takmer dva týždne do Japonska a Južnej Kórey. Niektorí poslanci
navyše spochybňujú účelnosť nielen tejto cesty, ale aj iných
Migašových zahraničných pobytov. V septembri bol Migaš zasa
na desaťdňovej návšteve Austrálie a Nového Zélandu. Kancelária
Národnej rady tvrdí, že oficiálna návšteva spomínaných
ázijských štátov sa pripravovala rok dopredu a nebolo možné
zmeniť jej termín. Len na porovnanie, premiér Mikuláš Dzurinda
kvôli prebiehajúcim koaličným rokovaniam o rozpočte zrušil
dvojdňovú návštevu Malty. Okrem rokovaní na najvyššej úrovni
v Kórei a Japonsku, kde má Migaša prijať aj cisár, vypĺňa
jedenásťdňový pobyt predsedu NR SR na Ďalekom východe
prehliadka múzeí, historických pamiatok, návšteva divadla,
obchodných centier. V programe figuruje napríklad aj prehliadka
Tokijskej veže, chrámov a častí navštívených miest. Na rozdiel
od viacerých predchádzajúcich ciest, vrcholného politika SR
tentoraz nesprevádza skupina podnikateľov a na Ďaleký východ
odletel Migaš v poloprázdnom TU 154. V sprievode sú okrem
jeho manželky štyria poslanci, guvernér Eximbanky, protokol,
hovorca, ochranka, spolu asi 17 ľudí. Keďže v prípade oboch
štátov ide o oficiálne návštevy, pobyt hradí druhá strana. Podľa
zvyklostí by však malo ísť o reciprocitu. To znamená, že ak v
budúcnosti Slovensko navštívi japonská či kórejská delegácia,
ich pobyt sa uhradí z nášho rozpočtu.
Pravda 2.12.2000

Materiály KSS sa nedajú odtajniť
Na Slovensku zatiaľ nie je možné odtajniť archívy Ústredného
výboru KSS mladšie ako 30 rokov, ako to v utorok s archívmi
ÚV KSČ urobila Česká republika. Podľa vedúceho oddelenia
ministerstva
spravodlivosti
na
dokumentáciu
zločinov
komunizmu Mariana Gulu odtajneniu bráni zákon o
archívnictve, podľa ktorého o ňom môže rozhodnúť len pôvodca
utajenia, ktorý v tomto prípade zanikol pádom komunistického
režimu. Zmena by podľa neho mohla nastať prijatím
pripravovaného zákona o utajovaných skutočnostiach, ktorý by
takúto kompetenciu mohol rovnako ako v ČR udeliť riaditeľovi
Národného bezpečnostného úradu. Gula upozornil, že na
Slovensku platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu,
preto by mali byť pre verejnosť uvoľnené všetky materiály z
tohto obdobia. Gula potvrdil, že ministerstvo má už popravené
paragrafové znenie zákona, ktorý by umožnil občanom
nahliadnuť do zväzkov Štátnej bezpečnosti. Zatiaľ však nie je
jasné, či zákon predloží vláda, alebo jeho pôvodný autor Ján
Langoš.
SME 1.12.2000

Internetové noviny zanikli
Prvý slovenský denník vychádzajúci iba na internete Internetové
noviny prestali včera vychádzať. Rozhodlo o tom valné
zhromaždenie akciovej spoločnosti Edom.sk, ktorá Internetové
noviny vydávala. Informoval o tom šéfredaktor Internetových
novín Július Gembický. Valné zhromaždenie rozhodlo o zániku
Internetových novín v posledný novembrový deň.
SME 1.12.2000

N.B.S. Kurzový lístok platný od 11.12.2000
Austrálie

1 AUD

26.75Sk.

Česká republika

1 CZK

1.24Sk.

EMU

1 EUR

43.33Sk.

Nemecko

1 DEM

22.15Sk.

USA

1 USD

48.82Sk.

V. Británie

1 GBP

70.67Sk.

Zmenu kvalifikácie chcú najmä mladí ľudia
Neúčinné rekvalifikácie v Nitrianskom a Žilinskom kraji
Rekvalifikácia patrili v uplynulom roku k najvyužívanejším
nástrojom aktívnej politiky trhu práce, napriek tomu, že počet
osôb, ktoré ju absolvovali, v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi výrazne klesol. Spolu na úradoch práce v roku 1999
prejavilo záujem o túto formu vzdelávania 18 887
nezamestnaných, z ktorých pre nedostatok finančných
prostriedkov uspelo len 5 635 osôb. Viac ako 35 % z nich bolo
v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov a z hľadiska vekovej
štruktúry prevládali mladí ľudia od 19 do 24 rokov. V rámci
hodnotenia programu rekvalifikácií v SR o tom v Nitre
informoval Ladislav Šinka z generálneho riaditeľstva Národného
úradu práce, podľa ktorého minuloročné výdavky spojené s
rekvalifikáciami dosiahli sumu 73 658 tis. Sk. Priemerná cena
kurzov na jedného účastníka sa v jednotlivých krajoch
pohybovala od 5 966 Sk do 12 240 Sk, pričom najvyššiu...
Hospodářské noviny 8.12.2000

Sportovní události
igu stále s devítibodovým náskokem
vede Sparta. Druhé místo si po výhře
nad Blšany upevnily Teplice. Třetí je
Příbram.

15. kolo první fotbalové ligy skončilo s
těmito výsledky:
Teplice - Blšany 3:1
Olomouc - Sparta 0:1
Příbram - Ostrava 1:3
Brno - Liberec 3:1
Žižkov - Bohemians 2:1
Jablonec - Plzeň 2:0
České Budějovice - Synot 1:1
Slavia - Dmovice 0:0

okejová extraliga Českého Telecomu
uzavřela 24. kolo s těmito výsledky:
Plzeň - Zlín 1:1
Vsetín - Karlovy Vary 6:2
Třinec - Slavia 5:2
Havířov - Pardubice 2:4
Znojmo - Vítkovice 3:2 po prodloužení
Sparta - Kladno 1:2
Tabulku vedou Pardubice o tři body před
Litvínovem.
Radio Praha 20.11.2000

H

O

štěpař

Jan

Železný,

světový

rekordman a trojnásobný olympijský
vítěz, byl pošesté v kariéře vyhlášen
nejlepším českým atletem roku. Druhý
skončil držitel stříbrných medailí z
olympiády i z halového mistrovství
Evropy Roman Šebrle, třetí byl obhájce
trofeje, světový rekordman v desetiboji a
evropský rekordman v sedmiboji Tomáš
Dvořák.
Oštěpař Jan Železný byl v internetovém
hlasování,
vyhlášeném
Evropskou
atletickou asociací, zvolen nejlepším
atletem Evropy za letošní rok.
Radio Praha 22.11.2000

Zemřel EMIL
ZÁTOPEK
Tri zlaté medaile z
OH 1952 už asi
nikdo
nepřekoná
Zátopek
patří
k
největším legendám.
Ve
střešovické
nemocnici v Praze
zemřel v úterý večer
v
78
letech
legendární
běžec
Jeden z nejslavnějších
Zátopkových závodů, Emil Zátopek, velká
světové
vítězství v maratónu postava
atletiky,
čtyřnásobný
na OH 1952 v
olympijský vítěz a
Helsinkách

český Atlet století, který se zde léčil po
mozkové příhodě. Začátek báječné
sportovní
kariéry
Emila
Zátopka,
bezesporu ve světě nejslavnějšího českého
sportovce, poznamenala náhoda. Rodák z
Kopřivnice (narozen 19. září 1922) se
koncem třicátých let právě protloukal
"baťovským" učilištěm ve Zlíně, když ho
jeden z vychovatelů vyzval k účasti na
tradičním běhu městem. Zátopek se
nejprve chtěl ze závodu vyvléci, nakonec
však doběhl druhý, našel v závodění
zalíbení a atletika se stala jeho životní
prioritou.
iDnes 22.11.2000

Slovenskými tenisty roku se stali
Hrbatý a Nagyova
Dominik Hrbatý byl v úterý vyhlášen
slovenským tenistou roku. V současnosti
sedmnáctý hráč světového žebříčku
vystřídal po šesti letech na pomyslném
trůnu Karla Kučeru. V kategorii žen
obdržela trofej pro tenisovou královnu
Henrieta Nagyová, letos vítězka tri turnajů
WTA. Hrbatý byl členem vítězného
družstva ze Světového poháru v
Dusseldorfu
a
letos
se
tento
dvaadvacetiletý Bratislavan probojoval
celkem třikrát do finále turnajů šerie ATP.
Spolu s českým tenistou Martinem
Dammem vyhrál čtyřhru na turnaji v
Římě. Nagyová se radovala z vítězství v
květnu na turnaji ve Varšavě, v červenci v
Palermu a v listopadu v Kuala Lumpuru.
Sezónu ukončila na jedenačtyřicátém
místě světového žebříčku.
V kategorii družstev zvítězil v anketě tým
mužů nehrajícího kapitána Miloše Mecíře
ve složení Dominik Hrbatý, Karol Kučera,
Jan Kroslák a Ladislav Švarc. Vítězové
MS družstev v Dusseldorfu se letos také
probojovali do čtvrtfinále Davisova
poháru.
ČTK 28.11.2000

H

okejisté Českých Budějovic vyhráli
první ročník Českého poháru po
vítězství ve finále v Pardubicích 2:1
Rádio Praha 29.11.2000

V

ýsledky 28. kola extraligy ledního

hokeje:
Litvínov - Pardubice 2:2
Kladno - Vsetín 1:2 po prodloužení
Vítkovice - Sparta Praha 2:4
Zlín - České Budějovice 2:5
Slavia Praha - Karlovy Vary 2:3 po
prodloužení
Plzeň - Havířov 6:3
Znojmo - Třinec 4:2
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V tabulce vedou Pardubice před
Litvínovem a Vsetínem. Poslední jsou
Karlovy Vary.
Rádio Praha 2.12.2000

Češi vyhráli štafetu SP před Ukrajinou
Čeští
biatlonisté
dnes vyhráli
v
italské
Anterselvě
štafetu
Světového
poháru na 4x7,5 kilometru. Závod skvěle
rozjeli Petr Garabík a Ivan Masařík, Tomáš
Holubec a Zdeněk Vítek poté už jen
zvyšovali náskok českého kvarteta. Češi se
z vítězství ve štafetě SP radovali poprvé v
historii. Druhé Ukrajince přitom porazili
téměř o dvě minuty, třetí místo vybojovala
favorizovaná čtveřice Německa.
V
konkurenci dvaceti štafet zahájil velmi
dobře Garabík. Na první střelnici se
objevil v popředí, polohu vleže zvládl jako
jediný čistě a v rychlém tempu získal
desetisekundový náskok před ostatními. I
když pak musel vstoje dvakrát dobíjet,
předal Masaříkovi o dvacet sekund před
kvartetem Slovinska. Masařík na střelnici
neminul
a
vybudoval
pro
závěr
rozhodující náskok. Holubec se na třetím
úseku trápil při střelecké položce vstoje a
až posledním možným nábojem trefil pátý
terč. Pro Vítka pak už nebyl problém
minutový náskok udržet, naopak jej ještě
zvýšil.
ČTK 3.12.2000

ři pokusu o snědení co největšího

P

množství
čokoládových
figurek
Mikulášů
byl
dnes
vytvořen
česko-slovenský rekord. Účastníci pokusu
v deseti městech zkonzumovali za dvě
hodiny 9236 Mikulášů.
iDnes 5.12.2000
rvní soutěžní zápas po návratu na
tenisové kurty Petr Korda vyhrál.
Bývalý druhý hráč světa a vítěz Australian
Open z roku 1998 zvítězil v prvním kole
čtyřhry na challengeru Prague Indoor v
Průhonicích spolu s Cyrilem Sukem nad
druhým nasazeným párem František
Čermák, Ota Fukárek. Zkušená dvojice
vydřela výhru po setech 3:6, 7:6 a 7:6. V
úterý čeká Kordu úvodní zápas ve dvouhře
proti slovenskému tenistovi Martinu
Hromcovi.
Rádio Praha 6.12.2000

P

*

+
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©
Po dlouhých letech cestování v cizině se skotský
dobrodruh Hamish McDonald vrátil domů na návštěvu.
Tvář měl zarostlou obrovským vousem. “Proč jsi tak
zarostlý?” ptají se ho jeho bratři. “Vždyť jsme tě sotva
poznali.” “Ale zapomněli jste, že jsem už doma nechal
rodinnou břitvu?” říká Hamish překvapeně.
©
Kamarádi Tonda a Franta se jednou rozhodli
navštívit městskou zologickou zahradu. Přišli už k velké
železné kleci, kde právě krmila hezká mladá dozorkyně
obrovského tygra. Tygr jen spokojeně vrčel a vděčně se
třel o její nohy. “Tak to ty bys něco takového už
nedokázal?” ptá se Honza Franty. “Ale jó, proč ne?” říká
Franta. “Jen vyžeň toho tygra z tý klece a uvidíš!”
(Tyto dvě anekdoty poslal E. Doubek z Aucklandu)

Veselé

vánoce a šťastný rok

1950.

MODERNÍ MUZIKA
Filharmonik se ptá dospívajícího mládence, který se
snaží o založení metalové skupiny: "A noty poznáte?"
"A na co? My budeme hrát moderní muziku!"
ZPĚVAČKA
"Pane Postava, slyšel jsem, že vaše dcera Magda se
chce stát rockovou zpěvačkou. Jaké má úspěchy?"
"Zatím obrovské, koupil jsem za babku dvě sousední
chalupy."

ROCKERŮV KONEC
V okně jednoho činžáku se objevila výrazná cedule:
“Prodám saxofon." Druhý den se objevily nápisy na všech
oknech okolo: "SLÁVA!"
’’Chtěla bych nějaké dobré sušenky k televizi,”
povídá paní Křupalová v Potravinách.
“K černobílé nebo barevné?” ptá se prodavač.

©

’’Madam, nechcete vepřovou hlavu:?” ptá se řezník
zákaznice. Ta se otočí na manžela a pak k řezníkovi:
“Ne, děkuju, jednu už mám...”
Prohlíží si dívka bundu ve výloze, pak vejde do
obchodu a ptá se prodavačky: “Na tom štítku u
bundy je délka v milimetrech?”
“Ne, to není délka, to je cena...”

Manžel se vrátil nečekaně domů a zastihne manželku
v posteli s milencem. Osloví ho: “Milý pane, před
třiceti lety, bych vás na místě zastřelil! Ještě před dvaceti
lety bych vám aspoň rozbil hubu a vyhodil vás z okna! Ale
dnes? Přijměte mou upřímnou soustrast!”

Takhle trávili emigranti vánoční svátek v různých lágrech v
Německu v padesátých letech (nebylo z čeho se radovat, ale
přežili to)

VYLÉČÍ HO?
Heavymetalový hráč a zpěvák Jan Traverza se po
koncertě tak vyčerpal, že začal chraptět. Jelikož měl na
druhý den opět vystupovat, sháněl nějaký účinný lék na
chrapot. Spoluhráč mu doporučil jednoho lékaře ve vilové
čtvrti. Traverza dorazí na místo, zazvoní u vily, v okně se
objeví lékařova žena a zpěvák se téměř šeptem ptá:
"Prosím vás, je pan doktor doma?" "Ne," odpoví šeptem
žena," počkejte moment, hodím vám klíč!"

Potkají se na schodech před Vánocemi dvě sousedky :
“Tak už opravdu nevím, čím bych svému manželovi
udělala na Vánoce největší radost,” stěžuje si jedna.
“Zkuste mu utéct,” radí druhá.

NEPOCHOPIL
"Měl jsi na tom metalovém koncertu dobré místo?
"Tam žádná dobrá místa nebyla, ten kravál byl slyšet
všude!"
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Nová studiová budova Českého rozhlasu
Český rozhlas učinil další krok k
potřebné modernizaci, který lze bez
nadsázky označit jako krok do 21.
století. Byla zprovozněna nová
studiová budova, z níž v říjnu roku
2000 zahájily vysílání všechny stanice Českého rozhlasu
včetně Radia Praha. Naše redakce bude nadále sídlit v
historické rozhlasové budově (adresa se tedy nemění),
která těsně přiléhá ke staré, se nacházejí pouze studia, z
nichž vysíláme. Dosavadní způsob rozhlasové práce natáčení na kazety a manuální střih pásku - se stává
minulostí, přechází se na digitální výrobu, což ve zkratce
znamená, že veškerá práce se zvukem se odehrává v
počítačích. Bylo na čase tento technologický skok učinit:
dosavadní rozhlasová budova v centru Prahy, která slouží
nepřetržitě od roku 1933, již nejmodemějším
technologiím nevyhovovala a bude muset projít náročnou
rekonstrukcí.
Jsem také rád, že mohu oznámit další příjemnou
novinku: po letech redukcí a snižování výdajů se Rádio
Praha rozšiřuje a vedle dosavadních pěti jazyků zavádí
vysílání v ruštině. Je to nejen důkaz rostoucích kontaktů
mezi Českou republikou a zeměmi bývalého Sovětského
svazu, ale hlavně snaha oslovit rusky mluvící posluchače
na východ od českých hranic. Naše ruská redakce bude
zpočátku produktovat tři půlhodinové relace denně. Jejich
obsahem bude zpravodajství z České republiky a budou
vysílány na krátkých vlnách a po internetu. Pevně věříme,
že ruské vysílání Radia Praha si své posluchače najde.
Přeji Vám, vážení posluchači, úspěšný start do nového
tisíciletí a nezapomeňte, že jsme kdykoli připraveni
vyslyšet Vaše názory či připomínky.
Miroslav Krupička
__________________________________ ředitel Radia Praha

Asociácia Čechov a Slovákov v Aucklande
1 / 273 Pakuranga Road, Pakuranga, Auckland

Přijde Mikuláš!!!
V neděli 17. 12 přesně v 11 hodin jsme dokázali zařídit,
že mezi nás přijde Mikuláš a bude rozdávat zadarmo
dárečky všem dětem (řádným členům našeho klubu). Bude
to super Mikulášská zábava! Vhodné hlavně pro děti,
rodiče, ale i pro ty, kteří děti zatím nemají, ale jednou si
nějaké obstarají. Mikuláš nepřijede na saních na sněhu, ale

připluje na člunu přes moře. Bude mít nejen červený
kabát, čepici, velkou bílou bradu - ale také plavky, aby se
mohl osvěžit v tomto teple. Prosíme vás o přesnost, aby
jeho “vylodění” vaše děti nezmeškaly. A možná přijde i
čert a anděl... Přineste si všechny věci na celodenní piknik
(jídlo, pití, děti, domácí zvířata, plavky...)
Místo: Eastern Beach, Howick,
17. 12. 2000 vil hodin dopoledne.

Vánoční mše
Nemusíte se modlit už jenom v duchu, můžete se konečně
pomodlit i nahlas v kostele ve vašem rodném jazyce.
Amen.
Dne 21. ledna 2001 bude v (dědině) Puhoi mše v kostele,
přijde pan farář František Penčik. Amen.
Program: 11.00 hod. mše v kostele, spojena se křtem dětí.
Amen.
12.00 - 18.00 hod. máme pronajatou halu, kam se
přesuneme ze mše a budeme se bavit celé odpoledne.
Amen.
Jídlo (studené misky) si můžete donést, kávu a čaj pro vás
připravíme. Amen.
(Tomaš Grosh)

Rádio Praha
S přechodem na zimní čas dochází pravidelně ke změnám
vysílacích časů i frekvencí, které uvádíme zde pro zdejší
posluchače Radia Praha. V českém jazyce je možno
poslechnout Prahu od 12.00 do 12.27 UTC času na
frekvenci 21.745 khz. též od 18.30 do 18.57 UTC času na
frekvenci 7.315 khz. a od 20.30 do 20.57 UTC času na
frekvenci 9.435 khz.
Posluchači s kvalitním počítačem mohou poslouchat
Prahu a jiné domácí stanice s lepší kvalitou zvuku, a to
bez atmosferických poruch.
Rádio Praha: www.radio.cz
Chcete získat QSL karty s tématem “Minulost a
současnost Českého rozhlasu”? Napište si o ně!
Adresa je: Rádio Praha, Vinohradská 12,
120 99 Praha 2,

fy&w&čaýcá

Česká republika.

'Hm&h,

Tel.: 00420 2 2422 2225
Fax: 00420 2 2422 2236
e-mail: cr@radio.cz
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Předvánoční setkání ve Wellingtonu
Ve středu 6. listopadu si přišli popřát příjemné vánoce a
šťastný nový rok členové a příznivci Klubu Čechů a
Slováků. Jako už tradičně na sklonku starého roku
nechyběly na stole různé lahůdky, z nichž k nejchutnějším
patřila domácí tlačenka, přepravená vlastní rukou
honorámího konzula Mirka Paulíka, a domácí chléb. Na
schůzku přišla i honorámí konzulka pro Nový Zéland v
Praze Věra Egermayerová a někteří krajané s sebou
přivedli i pár návštěvníků z České republiky.
Předsedkyně klubu Jana Baborová, která promluvila
úvodem, mj. připomněla, aby se jí přihlásili zájemci o
březnový výlet na vinici v Martingborough. V pracovní
části se hovořilo zejména o možnosti pořídit pro klub
dobrou kopírku, která by umožnila lepší kvalitu fotografií
ve Střípkách. Drtivá většina krajanů se vyslovila pro její
zakoupení, prostředky k tomuto účelu má klub k dispozici.
Další debata se už odehrávala v lehkém tónu. Na závěr si
přítomní připili novozélandským šampaňským a navzájem
si popřáli.

Zveme Vás na koncert KARLA GOTTA
Milovníci Karla Gotta mají možnost uslyšet tohoto
nejslavnějšího českého zpěváka na koncertech, které se
uskuteční v prvních měsících příštího roku v Austrálii.
Poprvé český “zlatý slavík” vystoupí 24. února v Sydney
(Sydney Congress Halí Function Centre) v 8 hod. večer,
druhé vystoupení se koná 3. března v Melbourne ve
stejnou hodinu, a to v (Australian National Memoriál
Theatre,) a do třetice mohou fanoušci Karla Gotta
zastihnout 7. března v Adelaide (Elder halí - University
of Adelaide) rovněž v 8 hodin.
Vstupenky se musí rezervovat co nejdříve!

ídaízcs a výívot ízĹJju dzafiLL a ^zdováíiá

ve

d/ldftányhonE fiXEjí view atEnâïùrn, cĽEnúrn ÍzÍuÍju,
nEčídnůrn a ÍEm, íztEŽí. fjxLífiEÍi finančním daxEm
na vydávání nzEÚanííiu Æhxiliizy - (d^ÍEfiízy.

dPáíjEJnnÉ bnožítí 5,váhdá Q/ánočnúdz a vČe

nEjdí^čí do c^fiíouéízo zo/zu.

Bližší informace obdrží zájemci v redakci.
WISHING YOU ALL THE BEST IN THE NEW
YEAR
MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE

Piknik bude tentokrát v Belmont parku!
Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu srdečně zve
všechny své členy a příznivce na obvyklý lednový piknik.

NOUVELLE
ALLES GUTE IM NEUEN JAHR
FELIZ Y PROSPERO ANO NUEVO

Tentokrát ovšem přijďte do parku Belmont Domain
poblíž Lower Hutt, a to v neděli 28. ledna, po poledni.

Ti, kteří mají doma malé plynové barbecue, nechť je
vezmou s sebou, neboť na místě je pouze jedno elektrické
barbecue, které může být navíc obsazeno.
Samozřejmě zůstávají tím nej důležitějším suroviny k
přípravě pochoutek a dobrá nálada.
Po minulých zkušenostech víme, že místo není tak snadno
k nalezení, a tak pokud by někdo nevěřil svým
orientačním schopnostem, ať zavolá Janě Baborové,
případně do redakce.

Nezapomeňte, že příští klubovní schůze je 6. února 2001.

Neděle 28. ledna 2001 v 1.00 hodinu odpoledne!!!
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Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 7. února 2001 v 19.30 hod.
Linecké cukroví a Kakaové rohlíčky
Linecké cukroví, 350 g hladké mouky, 250 g másla, 120 g jemného cukru, 1 vanilkový
cukr, 3 žloutky, ořechy nebo mandle na posypání, zavařenina podle chuti.
Na vál prošijeme mouku, přidáme cukr, promneme tuk a pomocí žloutků zaděláme těsto. Necháme
v chladu odpočinout a potom na pomoučeném vále vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme
kolečka a klademe na suchý plech. Z poloviny koleček na plechu vypíchneme trubičkou střed. Tato
kolečka potřeme vejcem a posypeme rozsekanými ořechy nebo mandlemi. Upečeme doružova a po
vychladnutí slepujeme čerstvou zavařeninou.
Z tohoto těsta též můžeme formičkami vykrajovat různé tvary, které se neslepují.

Kakaové rohlíčky, 150 g hladké mouky, 150g másla, 100 g mletých mandlí, 100 g cukru,
20 g kakaa, 1 vanilkový cukr
Z mouky, másla, mandlí, cukru a kakaa vypracujeme těsto. Z těsta tvoříme tenké válečky, z kterých
formujeme malé rohlíčky. Pečeme v mírně předem vyhřáté troubě. Ještě horké sypeme vanilkovým
cukrem.

Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, New Zealand. Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Honza Koppan. Otištěné články označené
jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Fax: 477 9377, E-Mail: Gus.Knot@xtra.co.nz

