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Setkánípo 52 létech v Plzni
Je přece jenom pravda, že ve stáří lidé rádi se vracejí ve
chovu ryb a potom také k rekreaci a koupání. Koupaliště však
vzpomínkách do svého dětství. Je také pravda, že člověk ve stáří
bylo zřízeno pouze u Boleváku pod Bílou Horou, který byl
má dobré paměti zážitky a vzpomínky z této doby lépe v mysli
nejblíže dosažitelný obyvatelům z Plzně.
zachovány než třeba události, které se člověku staly před
My “Bolevečáci” jsme nejvíce navštěvovali Senečák, který byl
několika dny, či týdny. Mně se tato pravda potvrdila 18. června
nejhlubší a voda v něm byla nejčistější.
2001.
Plzeňáci však nepotřebovali na koupání rybníky, když městem
Bolevec, to byla za 2. světové války největší vesnice v
protéká, tehdy zdravotně čistá a nezávadná řeka Radbuza a řeka
protektorátu Čechy a Morava. Byla to vesnice asi 2 kilometry na
Mže. Auta a motorky tehdy nebyly ještě zdaleka rozšířeny, tak
sever od
světoznámého
snad jedině na kole nebo
města Plzeň, ležícího na
pěšky.
západě Čech, ve světě pak
Po druhé světové válce byl
hlavně známého jak města
Bolevec připojen k velké
piva, svým pivovarem s
Plzni, byla sem propojena
výrobou
piva
značky
městská doprava a tak
Prazdroj a Gambrinus a
postupně dochází ke ztrátě té
hlavně
pak
známého
krásné
Bolevecké
továrnou “Škodovka”, tedy
“autonomie” nebo chcete-li s
velikánskou
fabrikou,
trochou
patriotismu,
založenou
panem
ing.
“bolevecké idyly”. To pořád
Emilem
Škodou,
která
mluvím o době před 2
slučovala haly na výrobu
světovou válkou, až do roku
zbrojního
průmyslu,
1948, do doby nástupu vlády
lokomotiv, ale i menších
komunistů.
strojů na příklad tabákových,
Proč
toto
všechno
dále výrobu a dodávky
popisuji? No proto, že ío
komplexních
investičních
byla místa kde jsme prožívali
celků, jako na příklad mostů, Můj bývalý spolužák Jiří Lepič za výčepmím pultem v jeho hospůdce dětství od narození do svých
U KRÁLŮ v Plzni na Slovanech
cukrovarů,
pivovarů,
16ti let, kde jsme chodili do
elektrických
rozvoden,
školy, všichni kluci a holky z
vodáren atd Škodovka a pivovar, to by si pochopitelně
Bolevce, z Košutky i z Bílé Hory a kde jsme právě prožívali ty
zasloužilo samostatné a ne právě krátké statě vyprávění.
nezapomenutelné zážitky z dětství, na které se nezapomíná.
Řekl jsem ale jméno Bolevec - největší vesnice v protektorátu
Po únoru 1948, po nástupu totální vlády komunismu, tedy ani
ne 3 roky po skončení útlaku nacismu, kdy ke konci války nám
- ano, i ta slučovala pod sebe, dá se říci osady Velký Bolevec,
Malý Bolevec, Zavadilka, Košutka a Bílá Hora. Bolevec od
Němci ze školy udělali lazaret a zabrali celou sokolovnu se
Plzně odděloval zalesněný kopec zvaný Mikulka a na sever
hřištěm, začíná utahovat své opasky koministická moc, kterou
potom krásné lesy a na nejvyšším bodě rozhledna zvaná Krkavec.
snad jen tehdy dospělí lidé znali z vyprávění těch, kteří to zažili
Bolevec byl právě z této strany obklopen rybníky s názvy podle
příchodem z Ruska a východní fronty. Těžko jsme to my děti
svých zakladatelů nebo místa polohy, na příklad “Šídlovák”, dále
mohly pochopit, když k tomu ke všemu měla Plzeň to štěstí, že
“Kameňák”, “Nováček”, “Třemošňák”, “Senečák” a nakonec
konec války jsme zažili příchodem Americké armády, kterou již
největší, zvaný “Boievák” Tyto rybníky sloužily především k
tehdy politické pakty nepustily dále osvobodit Prahu o 2 až 3 dny

kamarádi, spolužáci ze školy. (Josef Rais, Gustav Knotek, Václav
dříve než tam dorazili Rusové, čímž by bylo dosaženo podstatně
Karel a Milan Sobota).
menších ztrát na životech i majetku. To by ale potom asi nebyla
pravda, že Československo osvobodila Rudá armáda, když hlavní
Od roku 1955 si dopisuji s Pepíkem Raisem, který v roce 1969
Československo navštívil. Mimo jiné mi psal, respektivně i
město Prahu by osvobodili Američané. Teď ale právě nastává
vyprávěl že Gustav Knotek je na Novém Zélandě a o ostatních
doba, kdy mnozí si uvědomují jak to půjde dál, jak to bude dál,
kamarádech že nic neví. Měli
když nebudou souhlasit s
jsme si co psát i když v době
režimem
komunistů.
(temna) jen tak všeobecně, o
Dochází
postupně
k
rodině atd. Do psaní které by
drobnému
až
někdy
souviselo jenom trochu s
hromadnému útěku lidských
politikou, o tom jsme nepsali,
mozků na západ, lidí
když
pošta
byla
tady
převážně bez osobních,
cenzurována a Pepík byl
nebo i majetkových závazků
natolik korektní, že mne
k místu bydliště a nebo
nechtěl přivádět do nějakých
potom také hlavně lidí, kteří
problémů.
stojí
před
nebezpečím
Je pondělí, 18. června 2001,
věznění protože se stávají
10.30 ráno zdejšího času a
vládě nepohodlní. Je třeba
mně doma zvoní telefon.
ale říci, že lidí zároveň
“Tady je Gustav Knotek, ahoj
odvážných, kteří odchází do
Jirko!”
světa, neví jak se budou
“Ano, počkej, Gustav Knotek
živit, vždyť zadarmo jim
z Austrálie?”
nikdo nic nedá.
Drobné
živnosti
se Spolužák Jiří Lepič s vnukem který tuto hospodu po Jirkovi přebere až “Ne z Austrálie, z Nového
Zélandu!”
zabírají
a
sestátňují,
se Jirka rozhodne jít do důchodu
Jsem z toho celý vyděšený
zemědělci se zabírají do
družstev, prostě veškeré soukromí se stává státním a lide český
a ptám se co a jak.
“No, volám tě z telefonní budky a stojím tady u obchodního
a slovenský stáváš se zase otrokem! Ovšem takovým otrokem se
domu v Plzni proti nádraží a mám ještě odpoledne čas, tak jestli
stává i celá republika jako vasal Sovětské moci. Podobně však i
bychom se mohli vidět a trochu si popovídat.”
ostatní východní státy. Rozdělená východní část Německa,
Odpovídám: “Gusto, prosím Tě
Polsko, Maďarsko, Bulharsko a
počkej, za 20 minut jsem tam pro
Rumunsko. Snad jen Rakousku
tebe, ale poznáme se? Ale ano,
se podařilo s pomocí západní
budu mít hnědou bundu.”
diplomacie odsunout sovětské
Za 20 minut jsem tam a
vojsko a přijmout nezávislost.
poznáváme
se dobře.
Tím jsem tak trochu popsal tu
Všechno to co jsem již napsal
zmíněnou dobu skoro 42 roků
by byla jenom předmluva, co jsme
temna
za
války
a
pod
si potom za krátké odpoledne
komunistickou mocí. I tuto dobu
dokázali vypovídat.
však lze rozdělit na dvě etapy, a
Je zajímavé, až neskutečné kolik
to od roku 1948 až 1968 a 1969
společných vzpomínek jsme měli
až 1989. Přesto, že obě období
uchováno v paměti za 52 roků
byla v jádru stejná, přesto je
života Tu dobu jsme prožili
třeba říci, že období od roku
každý jinak, já pochopitelně proti
1948 až 1965 bylo daleko
Gustovi (vesnicky), on již světem
krutější, dá se říci krvavé. Doba
protřelý. Vyfotíme se spolu ještě a
tvrdého útisku, věznění až po
loučíme se, oba se skrytou slzou v
politické vraždění. Snad teprve
koutku oka. Vždyť se asi vidíme
dnes jsou stále ještě odhalovány
naposledy, prožíváme ve svých
další
zločiny
napáchané
skoro 68 létech pozdní podzim
komunistickou mocí.
svého života. Ten den se mi
Až teď se dostávám k tomu, co
dlouho do noci v mysli odvíjelo
jsem si vytkl do nadpisu tohoto
povídání o životě v cizině. A
povídání. Jak jsem se již zmínil,
protože mi to pronásleduje
snad denně v roce 1948 až 1950
dodnes, donutilo mi to i napsat
se rozšířila zpráva, že někomu
tyto řádky a s někým se o tom
podařilo se dostat na západ za
vytvořenou železnou oponu. Ještě než jsem odešel jsme se vyfotili před vchodem do jeho
hostince. Též to byl můj poslední den v Plzni
J'1'' Lepič, redaktorův spolužák
Mezi jinými se na podzim 1949
rozletěla po Bolevci zpráva, že
utekli za hranici 4 kluci, ještě ne šestnáctiletí. Byli to moji

Pokračování:
Čtyři svaté kusy se scvrkly na jediný. Je to rafinované.
Radikálové na takové oklestěni původních požadavků
nepřistoupí. Žaté smířliví ano, to věděl z minulého pobytu
v zemi. Budou se tedy muset mezi sebou dohodnout budiž, třeba stylem kdo s koho...

Okamžik prvotního hříchu. Středověká kresba, názorně
konkretizující dobovou představou o tom, jak Adam a Eva v
ráji podlehlí ďábelským svodům

Svatomartinský sněm je vlastní už přípravou
bezprostřední ofenzívy. V zájmu obnovení klidu a
pořádku je zvolen zemský správce vybavený velkou
pravomocí. Stává se jím Aleš Vřešťovský, chudý pán s
dobrými vztahy k hlavě konzervativců Menhartovi z
Hradce a k dalším vysokým šlechticům. Dostává se mu
plných mocí, aby zemí “uvedl v poklid, svornost, lásku a
jednotu křesťanskou”. Palomarově nabídce pouhého
kalicha zemský sjezd krotce oponuje požadavkem, aby
tedy bylo přijímání podobojí uznáno za závazné pro
všechny Čechy. Ani to se nespolní. Chytrému legátovi
však ochabující odpor panstva signalizuje předzvěst
brzkého vítězství. Palomar disponuje ohromnými sumami
peněz. Je teď štědrý, na různých stranách jimi příští triumf
koření. Dělá to zázraky.
Církevní zlato koná svou tichou práci tam i onde. Píše
se rok 1434. Březen. Palomat režíruje poslední přípravy.
V bavorské Koubě se setkává s delegací českých pánů.
Tajných porad se účastní i táborský hejtman Přibík z
Klenového. Je tam snad omylem? Zdarma a nezištně?
Vzápětí zradí. V témže čase zrazuje i moravská husitská
šlechta. Uznává za svého pána Albrechta Rakouského.
Zikmundova zetě. Zatímco táboří a sirotci dál nečinně a v
rozkladu leží před Plzní, zemí letí sílící hlas, že jsou
zhoubci země a největší nepřátelé křesťanského pokoje.
Panská koalice se stmelila a nyní mobilizuje.
Krátce nato Přibík z Klenového tajně dopravuje do
vyhladovělé Plzně proviant nejména na dva měsíce.
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To už se rozvíjí zápas i na jiné frontě. Vojsko Menharta
z Hradce vstupuje do Prahy a s pomocí Staroměstských 6.
května 1434 poměrně snadno dobývá Nové Město,
centrum pražských radikálů. Panská jednota se tak
zmocnila klíčové pozice - celé české metropole. Prokop
Holý musí uprchnout. A chápe, že se dostavila chvíle
bratrovražedného zápasu na život a na smrt. Staré zášti
musí teď stranou. Spěchá k polním vojskům. V osudovém
okamžiku se slavný vojevůdce opět, naposled, objevuje na
dějinné scéně. Je všakl pozdě.
Prokop volá do zbraně. Na všech stranách hledají jeho
spěšní kurýři pomoc. Polní vojska se zvedají od Plzně k
zrychlenému přesunu. Z Tábora za nimi míří narychlo
zmobilizované houfy. Čapek ze Sán sbírá na východě
sirotky a vzápětí i on táhne na Prahu. Jenomže město je v
podstatě nedobytné, alespoň silami, které jsou k dispozici.
A početní stav nepřítele neustále roste. Táborsko-sirotčí
houfy se tedy hnuly ke Kolínu, nejspíš pro posily.
Protivník oblehl Český Brod, pevnost sirotků. Pád města
nemínil Prokop dopustit. Než ale mohl obléhatele
napadnout, stáli proti němu čelem. Byl konec května
1434...
OSUDOVÁ BITVA
Z lipanské pláně vystupuje
nevysoké rulové návrší, jen
365 m n.m. Tady a v jeho
blízkosti se ta tragédie
odehrála. Předcházela marná
jednání o dohodu.
Pak
promluvil meč.
Bitva začala kolem čtvrté
odpoledne v neděli 30. května
1434. Zbrojné houfy táboritů,
sirotků
a
hotovosti
spojeneských měst čítaly
15,000 - 18,000 pěšáků, 700
Lípanská mohyla. Je asi
jezdců,
kolem čtyř stovek
10 metrů vysoká a od
vozů. Panská koalice nasadila
r. 1881 stojí v centru
někdejšího bojiště, na
do střetnutí přesilu asi 25,000
Lípanské hoře
pěšáků, 1,200 jezdců, 720
vozů. (Údaje se v literatuře dost liší). Prokopova armáda
stanula v hradbě na severní straně lipanské “hory”. Odtud
zahájila palbu.
Májový deštík skropil dějiště bitvy. Vozy obou stran se
daly do pohybu. Zprvu složitě manévrovaly. Protivníci se
navzájem dokonale znali, vždyť tu zkřížili zbraně Češi s
Čechy. Prokop a jeho protějšek, starý známý Diviš Bořek
z Miletínka, výtečný husitský válečník. Jeden čekal na
chybu drahého. Vyhlíželo to, že první se dopustily chyby
jednotky českého panstva. Krchlebcův vozový šik se
nebezpečně přiblížil k Prokopově hradbě na levém křídle.

Dostal se do tak prudké palby, že musel uhnout.
Vzdaloval se’ rychle, dokonce se spuštěnými korouhvemi,
až to vypadalo na útěk. “Běží!”
S ohlušujícím křikem vyrazili táboří a sirotci za
prchajícími, avšak vzápětí jim odřízl zpáteční cestu do
vlastní otevřené hradby nájezd panské zálohy z boku.
Nechráněná pěchota se stala obětí obrněného jezdectva.
Do rozevřené a zčásti opuštěné vozové hradby polních
vojsk vnikly jiné oddíly a dokonaly dílo zkázy. Ještě jim
usnadnil situaci hejtman Čapek ze Sán, který bojiště raději
vyklidil - zmizel se svým jezdectvem směrem na Kolín.
(Či se snad probil? Není v tom jednoty, nicméně verze o
jeho záměrném opuštění poleje trochu pravděpodobnější.)
Předstíraný, jakoby zmatený
ústup panského vozového šiku
byl ve skutečnosti léčkou
Diviše z Miletínka, který při
znalosti českého způsobu boje
měl
vylákat
Prokopovu
pěchotu z hradby. Podařilo se.
Vlastní bitva byla urputná,
avšak krátká, snad tříhodinová.
Až do rána však pokračovalo
nemilosrdné
dobíjení
raněných,
honička
za
uprchlíky, upalování stovek
poražených ve stodolách.
Ne všichni panští velitelé
Brnění z poloviny 15.
jednali se stejnou brutalitou,
století. Plátovou zbrojí je
leckteří
zajatce
šanovali
vybaven nejen jezdec, ale
(později
vyměnili
za
své).
i jeho kůň
Nicméně vítězství koalice
katolické a kališnické šlechty bylo naprosté. Polní vojska,
opora radikálního křídla husitského revolučního hnutí,
přestala existovat. Prokop Holý nalezl v bitvě smrt.
Zahynul za blíže neznámých okolností. Lidová tradice
zachovala zprávu, že slavný válečník byl na Lipanech
pohřben a nad jeho hrobem po věky rostl smrk...
Zmizela rozhodující síla důsledné revoluce. Zbylo pro
budoucno husitství ve své umírněné kališnické podobě.
Tragika Lipan tkvěla i v tom, že v bolestném střetnutí
Čechů s Čechy v určitém smyslu prohrály obě strany.
Neboť odstranění vojsk nesmírně oslabilo i vítěze.
Jak vůbec k lipanské katastrofě mohlo dojít? Husitské
hnutí přece neporazily cizí, ale výhradně domácí - české
zbraně! Co se to jen, proboha, mohlo stát? Sledovali jsme
logiku dějů dostatečně důkladně na to, abychom
pochopili, že neexistovala jedna příčina. Spolupůsobilo
jich mnoho. Vážnou roli sehrála skutečnost, že husitské
hnutí od samého počátku nebylo homogenní. Odstředivé
tendence, zápas frakcí, sílící rozpory mezi “levicí, středem
a pravicí” - všechny tyto procesy hnutí provázely od jeho
výbuchu a v podstatě zrcadlily rozvrstvení středověké
společnosti. A bylo tu mnoho dalších příčin. Únava lidí z
letitého válečného utrpení. Vyčerpanost země. Proměny v
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postojích venkovského obyvatelstva (všimli jsme si
strachu a odporu poddaných vůči vojenských rekvizicím),
ale také v hlavách řadových vojáků polních armád. Mnozí
zapomněli na prvotní revoluční ideály, někdejší
entuziasmus ustoupil profesionální rutině, ba i
kořistnickým choutkám, jež s původním programem měly
už sotva co společného.
Obdobná demoralizace postihla část velitelského sboru.
Ve zbrojných houfech už nepůsobili výhradně nezištní
válečníci typu Žižky či Holého. V poslední fázi revoluce
objevili někteří hejtmani ve válce za každou cenu zdroj
vlastního obohacování. Tak v Kutné Hoře - zachovaly se
zápisy - si začali kupovat ty nejdražší a nejvýstavnější
domy v ceně asi 100 kop grošů hlavně vysocí důstojníci
táborských a sirotčích vojsk, a platili hotově. Samolibý
hejtman Čapek ze Sán záhadným způsobem nahromadil
jmění, které představovalo závratnou sumu 5000 kop. Za
takové peníze se dalo koupit nejméně padesát luxusních
domů... Ano, lidé se v průběhu revoluce změnili. Étos a
ideály se vytratily...
ZIKMUND NA ČESKÉM TRŮNĚ
Lipany
způsobily
strašný šok a rezignaci v
táboře
poražených.
Uvolnily
prostor
k
ofenzívě
vítězů
a
především
krále
Zikmunda, jemuž
se
konečně otevřela cesta k
vysněnému
českému
trůnu. Vzrostla aktivita
církevních vyjednavačů,
kteří začali zápasit o
každou formulaci, o každé
Zikmund Lucemburský,
slovíčko
v
(*1368 - /1437), císař římský, rozpracovaných dohodách
král uherský a český

g čeclly

š(o Q to

aby

sliby ve věcech víry byly formálně splněny a koncil
neztratil tvář, současně však o to, aby ústupky zůstaly
pokud možno minimální.
První zemský sněm vzápětí po Lipanech probíhá ve
znamení konsolidace a formování politických pozic
vítězů. Klíčových funkcí se ujímají kališníci rozdílného
názorového zabarvení. Do úřadů se dostávají i katolíci.
Šlechtický stav posiluje své postavení na úkor měst.
Mluvčí zdecimovaného táborsko-sirotčího bratrstva se
vzdávají obnovy polních vojsk a fakticky rezignují na
svou dosavadní roli na sněmu. Nedávno obnovené krajské
řízení je upevněno rozhodnutím o volbách krajských
hejtmanů. (Podle starší správní soustavy, v letech válek
nefungující, bylo území Čech rozděleno do 13 regionů.)

Pokračování příští měsíc

Brno v proměnách staletí
Počátek historie osídlení území na soutoku Svitavy a
Svratky sahá hluboko do pravěku, což potvrzují
archeologické nálezy v okolí. V období Velkomoravské

Hrad Špilberk dnes je v něm muzeum věnované vězňům a

říše zde již stálo hradiště a poté vznikaly na křižovatce
obchodních cest trhové osady. První písemná zmínka o
Brně pochází z roku 1091. Původní hrad přemyslovských

Brno, Náměstí Svobody v šedesátých letech
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údělných knížat je připomínán již v 11. století a stával na
vrchu Petrově. Osadě v podhradí udělil roku 1243 král
Václav I. městská privilegia. V královském městě Brně
pak ve druhé polovině 13. století nechává
postavit český král Přemysl Otakar II. nový
přemyslovský gotický hrad na vrchu Špilberku.
Brno se stává postupně významným
obchodním centrem. Za Lucemburků se hrad
Špilberk stal skutečným markraběcím sídlem a
pobýval zde mimo jiné i budoucí císař Karel
IV. se svou manželkou Blankou z Valois a
markrabě Jan Jindřich. Město bylo velmi dobře
opevněno a ačkoliv ho celkem třikrát za
husitských válek v letech 1424, 1428 i 1430
dobývali husité, město nedobyli. K největšímu
rozkvětu dochází v 16. století. Za třicetileté
války obsadilo město císařské vojsko a roku
1621 zabavuje kardinál Ditrichštejn Špilberk
pro císaře Ferdinanda II.
Na hradě byl vybudován nový systém
vězeňství
opevnění. V roce 1641 se Brno stává hlavním
městem Moravy. V letech 1643 a 1645 město odolalo
dvojímu švédskému obležení. Hrad Špilberk byl v 17.
století přestavěn na barokní pevnost a postupně jsou ve
městě stavěny barokní chrámy a paláce. V roce 1777 bylo
ve městě Brně založeno biskupství. Na přelomu 18. a 19.
století zde dochází k rozvoji průmyslu a to zejména
textilního a strojírenského. Město Brno se postupně stává
velkoměstem a v údobí první republiky zaujímá druhé
místo hned po Praze. V současnosti je toto druhé největší
město v České republice významným správním,
kulturním, průmyslovým i obchodním centrem naší země.
V Brněje množství historických i kulturních památek.
K nejvýznamějším patří:
1.
Katedrála sv. Petra a Pavla na návrší Petrově,
dominanta města. Původně románská bazilika z 11. století
byla ve 14. století goticky přestavěna. V 1. polovině 18.
století byla stavba barokizována a na přelomu 19. a 20.
století byla provedena celková rekonstrukce v
novogotickém slohu. V této biskupské katedrále je velmi
cenný inventář, mimo jiné socha Madony s dítětem z doby
okolo roku 1300 a pozdně gotická pieta.
2.
Barokní kašna Parnas na Zelném trhu,
nejrozsáhlejším
brněnském
náměstí,
s
mnoha
alegorickými postavami a zvířaty. Byla postavena koncem
18. století.
3.
Moravské zemské muzeum, nacházející se v
Ditrichštejnském paláci patří mezi největší muzea v České
republice, svým sbírkovým bohatstvím (zahrnující asi 6
miliónů předmětů) se řadí hned za Národní muzeum v
Praze.
4.
Na západní straně Zelného tThu stojí komplex čtyř

9.
Hrad Špilberk, který se začal budovat již ve 13.
století Přemyslem Otakarem II. jako sídlo moravských
hrabat.
10.
Evangelický kostel J. A. Komenského na
Komenského náměstí, známý pod jménem Červený
kostel, postaven v novogotickém slohu z cihel v letech
1863 - 1865.
11.
Kostel sv. Tomáše a místodržitelský palác na
Moravském náměstí. Bývalý augustiánský klášter s
kostelem založil v polovině 14. století bratr císaře Karla
IV., markrabě Jan Jindřich.
12.
Náměstí Svobody, nejstarší brněnské náměstí,
které vzniklo na křižovatce tří obchodních cest a již ve 13.
století zde bylo tržiště.
13.
Starobměnský klášter s kostelem Nanebevzetí
pany Marie stojící na Mendlově náměstí ve starém Brně,
v roce 1323 ho založila česká a polská královna Eliška
Rejčka, klášter se stal sídlem ženského řádu cisterciaček.
Pro redakci napsala Martina tíernatíková, ČR.

gotických a renezačních domu zvaný Špalíček.
5.
Kapucínský klášter a kostel sv. Kříže na
Kapucínském náměstí. Kapucíni přišli do Brna počátkem
17. století, v polovině téhož století byl postaven kostel a
klášter tohoto mnišského řádu. Kostel je strohou stavbou
s cenným barokním interiérem.
6.
Stará radnice v Radniční ulici, patří mezi nej starší
budovy ve městě, její jádro je z poloviny 13. století. Byla
sídlem městské správy a právě odsud byl řízen chod
celého města po dobu více než šcstiset let až do roku
1935.
7.
Kostel sv. Michala na Dominikánském náměstí,
postavený v 1. polovině 17. století, před tímto barokním
chrámem byla v 1. polovině 18. století postavena terasa s
galerií barokních soch.
8.
Nová radnice, komplex budov na Dominikánském
náměstí, její nejstarší částí je křížová chodba ze 13. století.
Budovy sloužily k zasedání zemských sněmů a sjezdu
moravské šlechty.

Vznik Československé republiky 28. října 1918
nemluvili od roku 1526. Konečně žádost o příměří byla
podána 5.10.1918. Wilson se 8.10.1918 obrátil s otázkou,
jaký je pravý smysl mírové nabídky do Berlína. 14.10.
definitivně Wilson odmítl nabídku příměří s odkazem, že
se Německo má obrátit na Spojence. 15.10. byl náčrt
Deklarace Nezávislosti rozeslán k dobrozdání americkým
přátelům, 17.10. předáno Masarykovi konečné znění a
téhož dne kabelováno do Paříže dr. Benešovi a do
Vladivostoku dr. Štefánikovi. V pátek ráno 18. října 1918
byla ohlášena konstituce Zatímní vlády a vydána
Deklarace Nezávislosti a v domě v němž Masaryk, jako
předseda Zatímní vlády bydlil, byly vyvěšeny prapory
svobodného státu československého. Před polednem byly
odevzdána Deklarace Wilsonovi a Lansingovi, v 16. hod.
tisku, kde byla otištěna 19.10. pod názvem Prohlášení
nezávislosti československého národa ze dne 18. října
1918. Dnem 18.10 datována odpověď Wilsona
Rakousku-Uhersku ve smyslu, že se nemůže zabývati
předloženým návrhem, protože od jeho poselství ze dne
8.1.1918 nastaly jisté události největšího významu, jež
nutně změnily koncepci a odpovědnost Spojených států.
28.října 1918 se zrodil samostatný stát “Československo”
Rok 1930 - K Masarykovým 80. narozeninám vydalo
Národní shromáždění zákon:
"T. G. Masaryk zasloužil se o stát. "
2. září 1937 - president Masaryk náhle onemocněl.
14. září 1937 - ve 3hod. 27 min. naposledy vydechl.
21. září 1937 byl president osvoboditel uložen do
hrobu na lánském hřbitově po předchozí cestě
pražskými ulicemi na lafetě.

Prohraná válka s
Pruskem
( 1866)
přinutila
císaře
Františka Josefa k
větší
ochotě
naslouchat mluvčím
jednotlivých národů
habsburské
říše.
Výsledkem
bylo
(1867)
rozdělění
monarchie
na
Rakousko-Uhersko:
panovník
uznal
státoprávní
požadavky
království
uherského, naproti
tomu
však
analogické
požadavky Čechů ponechal nevyslyšeny. Čeští politikové
proti tomu protestovali (od r. 1873) pasivní rezistencí neúčastí na zasedání říšské rady ve Vídni.
Za této situace šestadvacetiletý Tomáš Masaryk, který se
právě stal doktorem filozofie na vídeňské univerzitě,
uveřejnil svou první práci, nazvanou teorie a praxis.
Vycházela na pokračování v brněnském časopise
Moravská orlice na jaře roku 1876. Již tato literární
prvotina prozrazuje, byť v zárodku, celého Masaryka.
16. října 1918 - vydal císař Karel I manifest ve Vídni,
jenž národům rakouským sliboval hory, doly a mluvil řečí
svůdnou, jakou Habsburkové k národu našemu nikdy

Redaktorem vybrané výňatky z různých IVebových stránek.
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Glaverbel zahájil pravidelnou výrobu
v provozech za miliardu Kč
Společnost Glaverbel Czech, největší
výrobce plochého skla a jeho aplikací ve
střední a východní Evropě, zahájil
pravidelnou výrobu v nových provozech
Glavetron a Stratobel. Mluvčí společnosti
Alena Janotková ČTK řekla, že výstavba
závodů, která stála 1,03 miliardy korun, je
největší investicí firmy od roku 1996.
Závod Glavetron, který vznikl ve
spolupráci
s
britskou
společnosti
Pilkington, produkuje velkoformátová
nízkoemisivní skla. Provoz může ročně
vyrobit až pět miliónů metrů čtverečních
skla. S výrobou začal Glaverbel v prosinci
minulého roku.
Radio Praha 14.9.2001

Hlavní cenu festivalu Znojemský
hrozen získali Chorváti
Pořad chorvatské televize získal hlavni
cenu
v
gastronomické
sekci
mezinárodního
televizního
festivalu
Znojemský hrozen, který skončil ve
Znojmě. "Devítidílný seriál o vinařských
oblastech Dalmácie ocenila porota za
pozvednutí kultury vína na součást lásky k
životu," řekl ČTK Jiří Franc z tiskového
střediska festivalu. Porota, která byla
složena z profesionálů televizní produkce,
vítěze vybírala ze 73 soutěžních snímků na
téma gastronomie a potravinářství. Osm
pořadů soutěžilo v kategorii o létání, která
byla letos poprvé součástí sekce životního
stylu. V této sekci získal cenu za
ojedinělost pořad České televize Mezi
nebem a zemí. Mezi soutěžícími se na
festivalu
představili
producenti
z
Austrálie, Tchaj-wanu, USA, Velké
Británie, Německa, Polska, Slovenska,
Maďarska, Francie, Itálie a Kanady a
samozřejmě také z České republiky.
Radio Praha 14.9.2001
Vláda podpořila zákon o partnerském
soužití
Pokud Poslanecká sněmovna a Senát
podpoří návrh zákona o partnerském
soužití osob stejného pohlaví, který dnes
schválila vláda, budou moci v budoucnu
osoby stejného pohlaví žít v podobném
svazku jako je manželství. "Zákon chápe
trvalým soužitím společenství dvou osob
téhož pohlaví, které vzniká souhlasným

prohlášením před matričním úřadem,
pokud oba partneři splňují zákonem
předepsané podmínky," řekl po jednání
vlády ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš.
Obsah vzájemných vztahů je podle jeho
slov obdobný jako v případě manželského
svazu. "Mezi partnery vzniká institut
společného jmění,
mají
vzájemnou
vyživovací povinnost a takto založené
partnerství bude možné kromě jiných
způsobů zrušit soudním rozhodnutím,
podobně jako manželství," upozornil
Bureš. Dodal, že návrh zákona nepočítá s
tím, že by partnerství osob stejného
pohlaví umožňovalo osvojování dětí. S
návrhem tohoto zákona souvisí i úprava
dalších 51 zákonů, kterých se instituce
partnerského
soužití
dotýká.
Osud
navržené normy je zejména v Poslanecké
sněmovně
velmi
nejistý,
neboť
registrované
partnerství
rozděluje
Sněmovnu přibližně na dvě poloviny bez
ohledu
na
politickou
příslušnost.
Jednoznačně proti návrhu jsou snad jen
lidovci.
ČTA 17.9.2001
Vicepremiéří Kadlečíková a Kavan
jednali o režimu na česko-slovenské
hranici
Zpřísnění
režimu
na
společné
česko-slovenské hranici bylo jedním z
témat úterní schůzky ministra zahraničí
Jana Kavana a slovenské vicepremiérky
pro
evropskou
integraci
Márie
Kadlečíkové. Jak po jednání řekl ministr
Kavan, obě země musí dokázat Evropské
unii, že ochrání své hranice a že je nutné
snížit ilegální migraci občanů třetích zemí
mezi Českem a Slovenskem. Shodli se
také, že je otázkou, jak zpřísnit hraniční
opatření
tak,
aby
nadstandardní
česko-slovenské vztahy nedoznaly úhony.
"Nejde ani o Čechy ani o Slováky, ale je
třeba vidět, že tu jde o nelegální migraci
ze třetích zemí a právě z toho důvodu je
třeba to udělat tak, že kontrola bude
zpřísněna, ale nadstandardní vztahy mezi
Čechy a Slováky zůstaly," zdůraznila
Kadlečíková. "Jde o to, abychom prosadili
taková opatření a takovou formu kontroly,
k čemuž bude zapotřebí vybudovat
příslušnou infrastrukturu, abychom snížili
ilegální migraci, abychom snížili takový
pohyb třetích osob přes naši společnou
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hranici, který zatím dělá tu hranici jaksi
nestandardní z hlediska schengenského
acquis," dodal k tomu český ministr
zahraničí.
W/o Praha 18.9.2001

Soudce, který vyhrožoval zastřelením,
asi přijde o místo
Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš hodlá
navrhnout odvolání Libora Cinká z funkce
soudce brněnského městského soudu.
Podle policie se procházel počátkem srpna
po Brně s pistolí viditelně zastrčenou za
pasem a patrně pod vlivem alkoholu
pohrozil jednomu z občanů zastřelením.
"Hodlám do toho řízení vstoupit s
návrhem na odvolání z funkce soudce,"
řekl novinářům Bureš. Podle policie se
soudce 6. srpna procházel v Palackého
ulici. Když se zapotácel, všiml si ho
kolemjdoucí, který mu řekl, že by neměl
chodit s pistolí za pasem, protože by
někomu mohl ublížit. Podle dobře
informovaných zdrojů soudce odvětil, že
by muže mohl zastřelit. Šlo ale o policistu
v civilu, a případ měl proto dohru na
policejní stanici. "Mohu potvrdit, že
soudce jsme krátce poté obvinili z
výtržnictví a útoku proti skupině obyvatel
a jednotlivci. Pak jsme ale případ
překvalifikovali na přestupek, protože
neměl charakter trestného činu," řekl
zástupce ředitele Městského úřadu
vyšetřování v Bmě Vladimír Krofita.
Dodal, že případ byl předán předsedkyni
brněnského městského soudu, která může
rozhodnout o zahájení kárného řízení s
Cinkem. Stejnou pravomoc má také
ministr spravedlnosti. Místopředsedkyně
městského soudu Jaroslava Rezová řekla,
že o závěrech policejního vyšetřování
zatím není vedení soudu informováno.
Nevyloučila však možnost, že předsedkyně
soudu kárné řízení s Cinkem navrhne.
ČTK 21.9.2001
Rakouští vojáci budou v ČR cvičit boj

proti otravným látkám
Rakouští vojáci zvláštní jednotky ABC
(ochrana
proti
atomovým,
bakteriologickým a chemickým zbraním)
budou od 24. do 28. září nacvičovat spolu
s českými vojáky ve výcvikovém prostoru
Vyškov-Dědice
zneškodňování
skutečných chemických bojových látek.

Oznámila to v pátek agentura APA s
odvoláním na rakouské ministerstvo
obrany. "Cvičení bude probíhat v reálných
podmínkách s pravými bojovými látkami,
což v této formě v Rakousku nelze," uvádí
zdroj. Zvláštní jednotka ABC rakouského
Bundeswehru je tvořena odborníky na
neutralizaci ohrožení vzniklých záměrným
(ať už vojenským nebo jiným) použitím
nebo náhodným únikům biologických a
chemických bojových prostředků a
jaderného zamoření.
Rádio Praha 22.9.2001
Lidé v Plzni mohou zavítat do světa
obřích dinosaurů
Atmosféru z doby před milióny let mohou
zažít návštěvníci na výstavě Svět
dinosaurů na plzeňském výstavišti. V
pavilónu, který se na čas proměnil ve svět
před příchodem člověka, spatří repliky
deseti druhů dinosaurů v životní velikosti.
Někteří z nich se budou pohybovat.
Atmosféru doplní i zvuky, řekla Hana
Šmídlová z výstaviště. Výstava potrvá do
15. února. K vidění je jeden z největších
masožravých dinosaurů - až 12 metrů
dlouhý tyranosaurus. Návštěvníci uvidí i
třímetrového edaphosaura, jehož kosterní
pozůstatky se našly i na Plzeňsku. V
expozici
nechybí
ani
maketa
nejznámějšiho dinosaura - až 21 metrů
dlouhého a 25 tun těžkého brontosaura.
"Líheň s vajíčky, doutnající sopka,
obrovská vážka u vody nebo z výšky
přihlížející ptakoještěr nenechají nikoho
na pochybách, že se ocitl v opravdovém
světě dinosaurů," řekla Šmídlová.
Rádio Praha 22.9.2001
Začalo česko-německé cvičení
Třídenní vojenské cvičení, kterého se
účastní pět desítek příslušníků štábů z
plzeňského velitelství územní obrany a
krajských obranných velitelství ze Saska a
Bavorska, začalo v západních Cechách.
Vojáci
se
zaměřují
zejména
na
poskytování pomoci při likvidaci následků
živelních pohrom, řekl ČTK mluvčí
velitelství územní obrany Milan Jenčík.
Štábního cvičení Plasy 2001 se účastní i
vedoucí odboru cizinecké a pohraniční
policie,
vedoucí
oddělení
služební
přípravy, ostrahy a krizového řízení policie
a zástupce vojenské dopravy, uvedl
mluvčí. V druhém dni cvičení se
příslušníci štábů zaměří na řešení podpory
spojeneckých vojsk na území krajských
obranných velitelství v Německu a na
teritoriu plzeňského velitelství územní
obrany. Po útocích na Spojené státy vojáci

zařadili na program i diskusi o prevenci a
odstraňování
následků
teroristických
útoků
na
území
Plzeňského
a
Karlovarského kraje a v Sasku, Durynsku
a Bavorsku. Poslední den cvičení uzavře
plzeňské velitelství a krajské velitelství v
Bayreuthu smlouvu o spolupráci, dodal
Jenčík.
Rádio Praha 24.9.2001
České památky UNESCO se poprvé
společně představují na internetu
Deset českých a moravských památek,
které jsou na seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví, se
poprvé společně představuje na internetu.
Informace o památkách umístili členové
sdružení České dědictví UNESCO na
stránky www.unesco-ic.cz. Sdělil to
náměstek olomouckého primátora a
místopředseda sdružení Pavel Horák.
Zájemci
si
mohou
na
internetu
prohlédnout na jednom místě fotografie
jednotlivých
památek,
informace o
zápisech na seznam UNESCO i odkazy na
příbuzné stránky. Informace jsou na
stránkách Informačního centra UNESCO.
Své vlastní internetové stránky chce
sdružení založit do konce roku. "Památky
se představují tímto způsobem pohromadě
poprvé. Nepovažujeme však tyto stránky
za nejvhodnější. Na konci roku, kdy se
členové sdružení sejdou v Olomouci,
bychom již chtěli představit vlastní
stránky," uvedl Horák.
Rádio Praha 24.9.2001
Prezident Havel by mohl ve čtvrtek
opustit nemocnici
Zdravotní stav prezidenta Václava Havla,
který byl kvůli srdeční arytmii v pondělí
převezen do Ústřední vojenské nemocnice
v pražských Střešovicích, se zlepšil.
Pokud se situace znovu nezhorší, mohl by
Havel ve čtvrtek ráno z nemocnice odjet
na zámek v Lánech na Rakovnicku.
Novinářům to řekl prezidentův osobní
lékař Uja Kotík. Lékaři Havlovi dopoledne
po podání léků provedli elektrickou
kardioverzi, což znamená, že vrátili
elektrickým
výbojem
srdce
do
pravidelného rytmu. Podle odborníků je
takový zákrok v podobných případech
běžný. Havel byl kvůli tomuto zákroku
krátkou dobu také pod narkózou. "Je to
minutová záležitost," uvedl Kotík. V
nemocnici je s prezidentem i jeho
manželka Dagmar Havlová. "Dnes odjela
na chvíli pro osobní věci pana prezidenta,"
uvedl mluvčí prezidentské kanceláře
Martin Krafl.
ČTK 25.9.2001
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Biskup Lobkowicz vysvětí v pátek
nový kostel ve Václavovicích
Nový kostel svátého Václava ve
Václavovicích u Ostravy posvětí v pátek
ostravsko-opavský
biskup
František
Václav Lobkowicz. Kostel mohl být
postaven díky darům věřících a stál asi 11
miliónů
korun,
řekl
mluvčí
ostravsko-opavského biskupství Pavel
Siuda. Doplnil, že Václavovičtí výstavbu
plánovali již před druhou světovou válkou,
která však práce znemožnila. Jejich snaha
byla zablokována i po roce 1945. Se
stavbou kostela se nakonec začalo až na
podzim roku 1998. Projekt vypracoval
nedávno zesnulý olomoucký architekt
Tomáš Černoušek. Kostel bude sloužit pro
více než 1400 obyvatel obce. Jeho
kapacita je asi 200 lidí. Koncem června
byly v kostele požehnány zvony Václav a
Marie, které již visí ve věži.
Rádio Praha 26.9.2001

Britští policisté se podělili o zkušenosti
s českými strážníky
O britských zkušenostech s rasovou
problematikou hovořili v tomto týdnu s
pardubickými strážníky, policisty, dětmi a
studenty, policisté a regionální politici z
Northamptonského hrabství v Británii.
Obě strany považují sedmidenní pobyt
Britů v republice za přínosný a inspirující.
Stáž britských policistů byla součásti
pardubického programu Lidé v naší
společnosti, který má přispět ke zlepšení
vztahů mezi etniky ve městě. Britové s
pardubickými strážníky diskutovali o
komunikačních metodách a zvláštnostech
práce s etnickými komunitami.
Rádio Praha 27.9.2001
Erotika Sex 2001
Mezinárodní veletrh erotické kultury
Erotica sex, láká každoročně do Prahy
stovky lidí z celé republiky i ze zahraničí.
V Národním domě na Smíchově svým
příznivcům otevřel dveře už po sedmé.
Člověka zvyklého spíše na veletrhy
strojírenského typu by asi překvapil
doprovodný program. Ten je jinak
nejoblíbenější součástí veletrhu. Lesbické,
strip a travesti show.
TViDnes 27.9.2001

Na území ČR cvičí 1500 vojáků ze
zahraničí
Celkem 1500 vojáků z Nizozemí, USA a
Slovenska se od pondělí až do 19. října
účastní mezinárodního vojenského cvičení
"Falcon". Koná se v českých vojenských
výcvikových prostorech Boletice, Jince a

Hradiště a na vojenské letecké základně v
Českých
Budějovicích.
O
cvičení
informovala v těchto dnech Poslaneckou
sněmovnu vláda. O konání cvičení
požádalo Českou republiku Nizozemsko.
Podle podkladů, které vláda zaslala
sněmovně, se cvičení účastní 1310 vojáků
Královské nizozemské armády, 160
příslušníků roty americké armády a 30
slovenských vojáků. Za českou armádu je
akce spojené se cvičením koordinovat
operační sekce jejího generálního štábu.
Kromě vojáků je při cvičení nasazeno 500
kusů vojenské kolové techniky a 19
taktických vrtulníků.
Rádio Praha 1.10.2001

Českým a slovenským krajanům slouží
internetové noviny
Českým
a
slovenským
krajanům po celém světě
slouží
od
pondělí
internetový
zpravodajský
server Český a slovenský
svět. Denně aktualizované
noviny, pro něž napsali
úvodníky prezidenti obou
zemí Rudolf Schuster a
Václav Havel, spustil na
stránkách
www.czsk.net
Slovensko-český klub v Praze ve
spolupráci s Československým ústavem
zahraničním. Dosud ani v jedné ze zemí
nevznikl internetový
server určený
krajanům a už vůbec neexistovalo
periodikum společné pro Čechy i Slováky.
Přitom mnoho krajanských spolků se
nerozdělilo ani po rozpadu společného
státu a ty, jež se přeci jen rozdělily,
většinou dodnes úzce spolupracují.
Dvojjazyčné internetové noviny přináší
čerstvé zpravodajství z Česka, Slovenska
i ze světa. Jejich jádrem ale budou
publicistické příspěvky z pera krajanů.
Server bude nabízet také živá diskusní fóra
a představovat aktivity krajanských spoiků
v zahraničí.
Rádio Praha 1.10.2001
Na letišti v Hradci Králové vzniká
muzeum historických letadel
Muzeum historických letadel začalo v
těchto dnech vznikat na vojenském letišti
v Hradci Králové. V úterý sem přiletěl
první exponát - německá stíhačka Fokker
DR1 z první světové války. Další čtyři
letouny ze stejného období má muzeum
získat do jara příštího roku. Právě sbírka
pěti letounů z období první světové války
má tvořit první etapu postupného
budování
muzea.
Kromě
fokkeru,

Rudý baron letoun a Čechoaustralan
který ho sestavil v Austrálii a přivezl do
Česka kde ho prodal muzeu.
Vedle je Ivana Karáskové

známého také jako "rudý baron", který
vznikal tři roky v Austrálii, to má být
například historicky první bombardér na
světě, německý Albatros C5. Všechny
letouny však budou jen replikami, původní
letadla se totiž v provozuschopném stavu
do dneška nedochovala. Ve druhé etapě
má být do Hradce přivezeno několik
tryskových letounů z období po druhé
světové válce.
V této souvislosti
pracovníci přípravného sdružení jednají s
představiteli vojenského leteckého muzea
ve Kbelích o zapůjčení exponátů, které
tam nejsou z kapacitních důvodů
vystaveny. Šlo by například o ruské
stíhačky MiG 15 či MiG 19. Tyto letouny
by měly být umístěny do původních
úkrytů u hradeckého letiště, čímž by se
vytvořil "dokonalý skanzen" včetně figurín
pilotů a mechaniků. Během šesti až devíti
let chtějí organizátoři do budování muzea
investovat až 100 miliónů korun.
Rádio Praha 2.10.2001
Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.57Kč.

Británie

1 GBP

53.68Kč.

Francie

1 FRF

5.11Kč.

100 JPY

30.50Kč.

Kanada

1 CAD

23.74Kč.

EMU

1 EUR

33.55Kč.

Německo

1 DEM

17.15Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.34Kč.

Slovensko

100 SKK

77.26Kč.

Švýcarsko

1 CHF

22.61Kč.

USA

1 USD

37.11Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 15.10.2001

Budově Radia Svobodná Evropa
hrozil teroristický útok
Sídlu Radia Svobodná Evropa/Radio

Svoboda (RFE/RL) v centru Prahy
skutečně hrozil teroristický útok. České
bezpečnostní složky získaly o hrozbě
konkrétní informace a na jejich základě
byla přijata bezpečnostní opatření u
budovy rozhlasové stanice. Po jednání
meziresortního krizového štábu to řekl
ministr vnitra Stanislav Gross. "Jelikož
jsou určité informace o možnosti, jak by
tento teroristický útok mohl být proveden,
tak byly vytipovány směry, odkud by mohl
být proveden," řekl ministr Gross. Do
směru případných útoků proto armáda
rozmístnila obrněné transportéry.
Rádio Praha 5.10.2001

Bezpečnostní opatření zatím stála stát
jen za mzdy na 30 miliónů
Bezpečnostní opatření zatím přišla státní
pokladnu jen za mzdové příplatky
pracovníků bezpečnostních složek na 30
miliónů korun. Celkové náklady zatím
nejsou spočítány. Příplatky za přesčasy a
víkendové služby dostávají nejčastěji
policisté, armáda a hasiči. Na jednání
meziresortního krizového štábu přijali
jeho členové řadu konkrétních opatření,
kterými chtějí zvýšit schopnost čelit
biologickému útoku. Štáb dále vyhodnotil
práci speciální skupiny, která monitoruje
a analyzuje všechny podezřelé bankovní
účty a transakce. Dosud nebylo zjištěno
dost informací k tomu, aby bylo možno
identifikovat jednotlivá konta. Další
jednání krizového štábu je naplánováno na
příští pátek.
Rádio Praha 5.10.2001

Proběhla rozsáhlá policejní akce v
příhraničních regionech
Zadržení čtyř pachatelů, 30 prostitutek a
zmrazení několika bankovních kont se
čtyřmi milióny korun - takové jsou
výsledky rozsáhlé policejní akce z
minulého týdne. Informaci zveřejnila až v
neděli mluvčí policejního prezídia Ivana
Zelenáková s tím, že policisté zasahovali
v několika příhraničních regionech.
Pachatelé násilím nutili k prostituci
cizinky,
které musely pracovat
v
erotických klubech na Chebsku, Ašsku,
Liberecku, Jablonecku a ve Znojmě.
Zásahu proti kuplířům se zúčastnilo 150
pražských, plzeňských a chebských
policistů. Na akci spolupracovali také
členové Útvaru pro boj s organizovaným
zločinem, Služby policie pro odhalování
korupce
a
závažné
hospodářské
kriminality a policejní letecké služby.
Rádio Praha 7.10.2001

Budovu veľvyslanectva USA v Bratislave stráži transportér
MV SR
Obrnený transportér Ministerstva
vnútra SR stojí oddnes pred
budovou
amerického
veľvyslanectva v Bratislave na
zvýšenie jeho ochrany. Podľa slov
ministra vnútra SR Ivana Šimka
patrí umiestnenie bojového vozidla
medzi
preventívne
opatrenia.
"Radšej ich treba vykonať, aj keď
sa možno ukážu ako nepotrebné,
ale sú rozhodne účinné. Záleží mi, aby tieto objekty boli strážené
na takej úrovni, aká je aj v iných demokratických krajinách,"
povedal pre TASR. Americká ambasáda rokuje s Magistrátom
mesta Bratislavy za účelom skvalitnenia technickej ochrany
spomínaného objektu, ktorý sa nachádza v centre mesta na veľmi
frekventovanom mieste. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v
Bratislave Marta Bujňáková TASR informovala, že tento postup
bol zvolený po vyhodnotení súčasnej situácie ako prevencia pred
možnými útokmi na ambasádu.
TASR 2.10.2001

Kolégium ministra obrany SR prerokovalo
dokument Model 2010
Kolégium ministra obrany SR dnes prerokovalo koncepciu
Ozbrojené sily Slovenskej republiky - Model 2010. Minister
obrany SR Jozef Stank uložil zapracovať do dokumentu
pripomienky upravujúce vzťah k novej bezpečnostnej situácii po
teroristických útokoch na USA a zároveň zdôrazňujú skrátenie
etáp implementačného plánu. Návrh dokumentu bude
predložený na rokovanie Rady obrany štátu, vlády SR a po jeho
odporučeni na schválenie Národnej rade SR. TASR o tom dnes
informovala hovorkyňa MO SR Ingrid Stanová.
TASR 25.9.2001
Z jaskýň bratislavského hradného vrchu vykázali
bezdomovcov
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy dnes vykázal
bezdomovcov z priestorov skalného brala pod Bratislavským
hradom. Zákrok, ktorý donútil bezdomovcov opustiť provizórne
bývanie, uskutočnili v spolupráci s magistrátom v ranných
hodinách pracovníci Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a
príslušníci Mestského policajného zboru. "Je to reakcia na
viaceré upozornenia a sťažnosti obyvateľov Bratislavy ako aj na
interpelácie poslancov v mestskom parlamente," uviedla pre
TASR Soňa Jesenská, poverená vedením tlačového referátu
magistrátu. K podobným opatreniam došlo v minulosti
bezúspešne už viackrát. Aby sa opäť situácia neopakovala,
magistrát nariadil "jaskyne" v hradnom vrchu natrvalo
zamurovať. To by sa malo uskutočniť ešte do večera a kým
výplňové murivo zatvrdne, budú priestor strážiť hliadky
Mestskej polície. Bezdomovcov na plánované opatrenia
upozornil magistrát už v piatok minulý týždeň. Na ubytovanie im
ponúkli obytné priestory na Kopčianskej ulici, ktoré spravuje
Staré Mesto a zariadenie Domov pre každého, ktoré prevádzkuje
rovnomenné občianske združenie na Ivánskej ceste. Ponuku
dobrovoľne prijalo 11 bezdomovcov, ostatní majú rovnakú
možnosť využiť ich kapacitu.
TASR 25.9.2001

N.B.S. Kurzový lístok platný od 15.10.2001
Austrálie

1 AUD

24.04Sk.

Česká republika

1 CZK

1.29Sk.

EMU

1 EUR

43.42Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.15Sk.

Německo

1 DEM

22.20Sk.

USA

1 USD

48.08Sk.

V. Británie

1 GBP

69.53Sk.

Mečiar je presvedčený, že vyhrajú voľby do VÚC
Predseda Hnutia za demokratické
Slovensko
(HZDS)
Vladimír
Mečiar je presvedčený, že vo
voľbách do vyšších územných
celkov hnutie vyhrá. Výsledok
volieb však neovplyvnia tí, ktorí
hlasovať pôjdu, ale naopak - tí
pasívni.
Mečiar
pre
TASR
počas
nominačného snemu HZDS na
poslancov do VUC v Sielnici
povedal, že pasívnych voličov bude viac, ako uvádzajú súčasné
prieskumy (15 až 20 percent). Voľby podľa lídra najsilnejšieho
opozičného subjektu ovplyvní aj disciplinovanosť členskej
základne jednotlivých strán. HZDS pritom v predvolebnej
kampani nepôjde na zmiešaných územiach proti maďarskému
etniku a bude s ním hľadať rozumnú dohodu a kompromis.
TASR 11.10.2001

Amerika sa bojí
Dôsledky útoku teroristov sú v Amerike viditeľné na každom
kroku. Hoci spoločnosť je zomknutejšia viac ako kedykoľvek
predtým a odhodlaná brániť svoj spôsob života, ten sa predsa len
zmenil. Mnohí ľudia dostali strach z lietania, boja sa bývať pri
jadrových elektrárňach, odrazu nechcú žiť v New Yorku ani vo
Washingtone, boja sa vojsť do federálnych úradov, mrakodrapov,
do metra. Inokedy rušná Wisconsin Street vo Washingtone bola
včera prázdna. V talianskej reštaurácii spievala džezová speváčka
dvom čašníkom a jednému hosťovi. „Študenti sú preč, všetci sú
preč. Sedia doma, peniaze si nechávajú na horšie časy. Čaká ma
ťažká situácia,“ hovorí smutný majiteľ. Boja sa arabských
susedov, boja sa míňať peniaze, boja sa investovať. Krajina
slobody spoznala, čo je to mať strach.
SME 26.9.2001

1 vo

Sportovní události
j'eská
atlétka
Anna
Pichrtová
vybojovala stříbrnou medaili na
mistrovství světa v běhu do vrchu, které se
uskutečnilo v italském Arta Terme. O pět
míst tak vylepšila svou pozici z loňského
šampionátu v Německu.
Rádio Praha 15.9.2001
Pohřeb tenisty a hokejisty Drobného
bude ve středu v Londýně
Pohřeb Jaroslava Drobného, jednoho z
nejslavnějších československých tenistů a
bývalého mistra světa v ledním hokeji, se
uskuteční v Londýně ve středu dopoledne.
Urna s ostatky Drobného, který po dlouhé
těžké nemoci zemřel ve čtvrtek v britské
metropoli, bude příští týden převezena do
Prahy a uložena do rodinného hrobu. ČTK
o tom informoval zástupce Českého
tenisového svazu Josef Šlajs. Drobný,
vítěz Wimbledonu z roku 1954, kdy
triumfoval na trávě v All England Clubu
jako občan Egypta, by 12. října oslavil
osmdesáté
narozeniny.
Všestranný
sportovec vybojoval dvakrát titul na
French Open (1951-52) a ve své sbírce
měl také titul hokejového mistra světa z
Prahy z roku 1947. V roce 1960 ukončil
sportovní kariéru a 23 let poté byl uveden
do tenisové Síně slávy. Kondolenční
listiny v sídle Českého tenisového svazu
podepsalo několik desítek příznivců
tenisu.
Rádio Praha 18.9.2001
osádka českých raftařek vyhrála na

P

mistrovství
světa v americkém
Fayetteville závod ve slalomu. Úřadující
mistryně
Evropy
projely
dvanácti brankovou trať na řece New River
o šestnáct sekund rychleji než druhé
Slovenky, které však díky druhému místu
v předchozím sprintu vedou průběžnou
klasifikaci v kombinaci. Ve vyřazovacím
sprintu obsadil český raft čtvrté místo,
neboť hned v prvním kole prohrál s
domácí posádkou a před úterním
závěrečným sjezdem figuruje mezi pěti
zúčastněnými zeměmi na druhém místě.
Rádio Praha 24.9.2001

Slovensko z 20 zápasov v Davisovom
pohári vyhralo pätnásť
Presne pred štyrmi rokmi vyhrali slovenskí
tenisoví daviscupoví reprezentanti v
Montreale nad Kanadou 4:1. Tento zápas
je zaujímavý z viacerých dôvodov. Vdaka
nemu sme po prvý raz postúpili do
Svetovej skupiny, ktorú sme dosial

neopustili a dalších osem stretnutí
prinieslo potom výsledky 3:2 alebo 2:3.
Najskôr naši tenisti takto prehrali v
Bratislave so Švédskom, potom vyhrali v
Argentíne i vo Švédsku, podlahli v Rusku,
vyhrali doma s Rakúskom, prehrali v
Brazílii a znovu v Rusku, no a naposledy
zvíťazili v Prešove nad Čile. Medzi týmito
ôsmimi zápasmi sme dvakrát bojovali o
udržanie sa vo Svetovej skupine a vždy sa
tieto zápasy skončili pre nás dobre.
Najskôr to bolo pred tromi rokmi v
argentínskom Buenos Aires a teraz pri
prešovskej premiére s Čile. A oba súboje
majú ešte jedného spoločného menovatela
- v oboch získal rozhodujúci tretí bod
Dominik Hrbatý. V Argentíne za stavu 2:2
na zápasy zdolal domáceho Gumyho a
teraz v Prešove pri našom vedení 2:1 si
poradil s bývalou svetovou jednotkou
Riosom. Náš tenista prehrával už 0:2, no
dokázal .obrátiť zápas, čo sa veru nestáva
každý den. ,Je nádherné vidieť takéto
stretnutie v Davisovom pohári, ktorý je
výnimočnou súťažou. Zápasy v nom sa
prežívajú úplne inak ako v iných súťažiach
či na turnajoch. A som rád, že takýto
skvelý zápas sa vydaril práve Dominoví
pred výborným domácim publikom,
povedal nehrajúci kapitán Miloš Mečír,
ktorý vedie slovenský tím v Davisovom
pohán od začiatku. Teraz bol pri
jubilejnom dvadsiatom zápase, z ktorých
Slovensko vyhralo pätnásť a päťkrát bolo
neúspešné. Slovenský tenis teda dosiahol
další triumf, no bolo by chybou zakrývať
problémy, ktoré sa vyskytli pred začiatkom
zápasu. Nevhodný pokus o žartovanie zo
strany Dominika Hrbatého na adresu
Karola Kučeru v súvislosti s jeho
rozhodnutím vzdať sa finančnej odmeny
za daviscupové stretnutie zanechal
negatívne stopy. Povahovo citlivejší
Kučera sa s tým nedokázal vyrovnať a
Hrbatého ospravedlnenie
už prišlo
neskoro. V priebehu dvoch mesiacov sa
vynorili
dva
problémy
v
našich
reprezentačných tímoch, o
ktorých
zainteresovaní vždy tvrdili, že je v nich
všetko v poriadku. .Prípad Hantuchová i
terajšia situácia z Prešova však ukázali, že
financie velmi často vyvolajú zlú krv... A
to treba do budúcnosti vyriešiť. Naznačili
to aj slová Miloša Mečíra: ,Musíme sa
znovu dať dokopy a opäť produkovať čo
najlepší tenis. To je najdôležitejšie a
potom sa uvidí, aké budú výsledky.
Práca 25.9.2001

J

achtař

Michael

Maier

vyhrál

mistrovství republiky olympijské třídy
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Finn. Maier do Nových Mlýnů odjel poté,
co kvůli problémům s transportem
neodcestoval na mistrovství světa do
amerického Marbleheadu. Jachtařům na
Nových Mlýnech nepřálo počasí a
absolvovali
pouze
tři
rozjížďky
Roudnický Maier všechny jízdy vyhrál.
Druhé místo vybojoval Jiří Hýža z Brna a
jako třetí na stupně vítězů vystoupil
Michal Hrubý z Frýdku-Místku
Rádio Praha 1.10.2001
Hokej: Slovákom sa v 10. kole českej
extraligy darilo
Česká hokejová extraliga mala na

programe stretnutia 10. kola, v ktorých sa
výrazne presadili aj slovenskí hráči.
Branislav Jánoš sa podieľal na víťazstve
Trinca v Karlových Varoch jedným gólom
a jednou asistenciou, gólovo sa presadili i
Róbert Tomík zo Sparty,
Dušan
Andrašovský z Plzne a Ľubomír Vaic zo
Vsetína.
Jednou
asistenciou
sa
prezentovali i René Pucher, Radovan
Somík a Anton Lezo.
TASR 2.10 2001

v

eští

Č

fotbaloví

reprezentanti

si

v

posledním utkání kvalifikace s chutí
zastříleli a porazili Bulharsko 6:0. O účast
na světovém šampionátu budou naši
bojovat v baráži proti Belgii.
Rádio Praha 7.10.2001

okejisté
Plzně
zvítězili
v
předehrávaném utkání 12. kola
Extraligy
Českého
Telecomu
nad
Vítkovicemi 4:1 a nejméně do nedělního
večera se posunuli na 12. místo tabulky.
Rádio Praha 7.10.2001

H

D

alší výhru a tri body získali fotbalisté

Sparty Praha v třetím letošním
vystoupení v Lize mistrů. Porazili na svém
hřišti Spartak Moskva 2:0 a nadále jsou v
čele skupiny H, navíc ještě neinkasovali
branku ani žádnou žlutou kartu.
Rádio Praha 11.10.2001
Dominik Hašek vychytal výhru proti
svému bývalému týmu Detroit porazil
Buffalo 4:2
První utkání proti bývalému klubu z
Buffala sehrál v noci na dnešek český
brankář Dominik Hašek. O výhře svého
nového týmu Detroit Red Wings 4:2 se
postaral devětadvaceti úspěšnými zákroky.
Proti Sabres si Hašek v NHL zahrál již
potřetí.
Lidové noviny 14.10.2001

Jdou po ulici tři zedníci. Jeden má nahoře pravou
ruku, druhý levou, třetí obě. Potká je babka a
zvědavě se ptá: “Chlapci, to je nový pozdrav, nebo snad
nějaká choroba?” První zedník se ohlédne a lekne se: “Je
to možné?! My jsme to prkno zapomněli!

©

Lékař ukončil prohlídku pacienta a prohlásil: “Vaši
nemoc zapříčinilo nadměrné pití piva. Lepší
kdybyste si dal místo každého půllitru jedno jablko.”
Pacient mu vskočí do řeči: “A kde bych, pane doktore,
sehnal každý den třicet jablek?”

©

Dvaženáči si sdělují zkušenosti: “Nedávno jsem četl,
že muž za den pronese dvacet tisíc slov a žena třicet
tisíc. Nejhorší na tom je, že když přijdu z práce, tak mám
už své odmluveno, kdežto má žena teprv začíná!”

©

”Tati, já ale dva cizí jazyky nezvládnu!” brání se
Pavlínka. “Jaké dva jazyky? Já jsem řekl, že budeš
sekat latinu a zlepšíš se v němčině!”

Přema luští křížovku a ptá se tatínka: “Tati, jak se
řekne německy Pánbůh?”
“Jak to mám, hergot, vědět?!”

Při hodině ruštiny se ptá paní učitelka Pepíčka:
“Řekni nám rusky, co budeš dělat v zimě?”
“Zimoj? To já búdu kakat na kaňkách!”

”Ví někdo, co je to vákum?” ptá se učitel a chvíli
čeká. Nikdo se nehlásí. “Copak to opravdu nikdo
neví? Ani Vojtíšková?” Nejlepší žákyně zahanbaně vstane:
“Mám to v hlavě, pane učiteli, ale nějak sí na to nemůžu
vzpomenout...”

Ptá se ředitel ředitele: “Jak jsi spokojen s novou
sekretářkou?” “Moc. Dovede úžasně šetřit časem.
Představ si, že vytočí na dvou telefonech různá čísla a
vypráví najednou oběma přítelkyním včerejší zážitky.”
Dívka se dostavila na schůzku s jistým zpožděním a
omlouvá se: “Promiňte, že jsem vás nechala tak
dlouho čekat.” “To nic slečno, já jsem na čekání zvyklý,
já totiž jezdím do práce autobusem.”

V hodině přírodopisu se ptá pan učitel dospívajících
dívek: “Víte, který pták je největší?” Žádná se
nehlásí, ani neodpovídá, a tak si pan učitel odpoví sám:
“Přece čáp!” Nastana požduchávání a chichotání a na
dotaz učitele, proč se smějí, odpoví jedna z dívek: “Pane
učiteli, my už nejsme malé, my dávno víme, že čáp
neexistuje!”

©

Pan Suček potkal po létech svého kamaráda, kolem
něhož se batolilo sedm dětí a osmé vezl v kočárku. I
ptá se ho: “Co pořád děláš...?
K zubaři přišla mladá žena a povídá: “Víte, pane
doktore, než si dát trhat zub, to bych raději porodila.”
“No to se rozhodněte, ať vím, jak nastavit křeslo.”
Po čtyřech letech se vrací námořník Ferda domů a
diví se, že se mu rodina rozrostla na čtyři děti. I
podrbá se za uchem a povídá manželce: “Ty dvě, to vím
bezpečně, jsou moje...” Žena se na něj usměje a dodává:
“Nu, a ty dvě zbývající, jsou zase moje. Tak jsou tedy
všechny naše, co říkáš, miláčku?”

Pan učitel napsal Aničce do žákovské knížky
poznámku: “Při vyučování stále brebentí.” Druhý
den si čte otcovu odpověď: “Buďte rád, že neslyšíte její
matku!”

©

©

Malý Pepík drží v ruce korunu a rozhoduje se: “Když
padne líc, půjdu do kina, když rub, půjdu hrát fotbal,
a kdyby náhodou zůstala stát na hraně, půjdu se učit.”

©

Paní učitelka přistihla Pepíka při lži. “Proč mi lžeš,
Pepíku?” ptá se ho. “Víš, co se stane z dětí, které
lžou?” “Politici nebo poslanci, paní učitelko...”

Není emigrant jako emigrant aneb jak ti chodt a majetek přišli
(Vypráví politický vězeň Michal Sirovy)
Cesty emigrantů byly různé. Poznal jsem ve vězení muže ze
severních Čech, který uprchl ještě s kamarádem v roce 1948 do
Rakouska. Tam byl v tom čase ještě život ještě dost těžký a tak
se odhodlali ku krádeži. Byli odsouzeni na 2 měsíce za
nepřítomnosti, neboť mezi tím uprchli do Itálie a odtud pak
emigrovali do Austrálie. Přišli sem v roce 1950 do tábora
BONEGILA, tam se v tom čase soustřeďovali všichni emigranti.
V tom táboře se nacházel i úřad práce a ten všem zájemcům o
práci vycházel vždy vstříc. Zřejmě však tito dva zájem o práci
neměli a tak po delším pobytu v táboře, jim přidělili práci na
zahradě a také jinde v táboře, kde bylo potřeba. Za to měli 5 liber
týdně, (podotýkám, že tenkráte zde za libru mohla býti živa
téměř celý týden jedna menší rodina a dělník v továrně vydělával
tenkráte 7-8 liber za týden). Tito dva měli tedy 5 liber za týden
a k tomu ještě zdarma ubytování i celou stravu, takže jim de facto
celých 5 liber za týden každému zůstalo.
Zřejmě jim však takto Austrálie nevoněla, neboť když již měli
našetřen určitý kapitál volili cestu lodí do Brazílie, což však již
Austrálie neplatila. V té době byl svět rozdělen a studená válka
byla velkým nebezpečím jak pro jednu tak i pro druhou stranu.
Sotva si byli vědomi toho do jaké míry se může tato politická
psychóza vyvinout. V každém případě využili svého politického
stavu zde v Brazílii ve svůj prospěch. Jak je známo Brazílie i
Austrálie jsou katolické státy a státy bohaté a tak se za účelem
prospěchu uvedli ponejvíce na farách jako uprchlíci z
komunistického pekla. Faráři pak v kostelích vyžívali věřících,
aby sáhli hlouběji do kapes a pomohli těmto trpitelům. Je nutno
přiznat, že věřící uposlechli svých duchovních pastýřů a mnozí
sáhli do kapsy ještě více hlouběji než kdykoliv jindy. Přirozeně,
že jejich pouť nekončila na jedné faře. Brazílie je zamě velká a
je poseta mnoha chrámy i kostelíky a tak nestačili ani všechny
navštívit. Když již zjistili, že mají každý kolem 15.000 gruzeirů,
(pro upřesnění uvádím, že jeden gruzeier měl tenkráte v Brazilii
větší hodnotu než anglická libra), přepočítali si tento svůj kapitál
na české koruny a zjistili, že hodnota jest abnormálně vysoká a
v té chvíli je právě zastihla radostná zpráva, že nově zvolený
československý prezident Antonín Zápotocký vyhlásil amnestii
pro uprchlíky, kde ujišťoval, že nikomu se nic nestane, když se
vrátí do vlasti a zapojí se do budovatelského úsilí doma. A tak
tito, kteří zabloudili ze severních Čech až do Austrálie a pak až
do Brazílie, přijali tuto zprávu s velkou radostí, když si
uvědomili s jakým velkým kapitálem se do vlasti vrátí a tak se
začali připravovat na cestu domů. Protože Brazílie je známa jako
zem dobytka, koupili si každý dva veliké kožené kufiy a několik
tašek a protože ještě nezapoměli na to, které zboží je v
Československu nedostupné a tak všechny tyto 4 kufry a všechny
tašky napakovali vším možným a vydali se na cestu tou stejnou
trasou jako dříve, tedy do Itálie. Z Itálie pak byli eskortováni do
Rakouska. Tam je však čekal dvouměsíční žalář za krádeže,
neboť před vězením uprchli tenkráte do Itálie, takže si nyni
museli tento dvouměsíční žalář v Rakousku odpykat. Za tuto
celou dobu ve vězení v Rakousku, se jim z kufrů a tašek ani z
kapitálu který vezli sebou neztratilo vůbec nic. Pod policejním
dozorem byli pak eskortováni na hranice Československé
republiky přes přechod Mikulov. Na hranici je rakouský policista
upozorňoval: “Rozmyslete si to dobře, jdete za železnou oponu!”
Ti si však jeho varováni nevšímali zůstali k němu hluší, neboť je

hrálo vědomí, že jsou výborně finančně zabezpečeni. Po
překročení hranic je však již čekali soudruhové z Stb. Hned jim
dali na ruce pouta a tam také naposledy viděli i svoje kufry a
tašky. V Bmě pak na Stb vyprázdnili i své kapsy a odevzdali i
jiné cennosti hodinky atd. a tak očesáni byli odvezeni do Prahy
do Ruzyně Po důkladné zpovědi jim nakonec nabídli spolupráci.
Protože obá pocházeli ze severních Čech, tak je v této oblasti
využili tim způsobem, že měli již cyklostylem napsáno co mají
v každé obci a městečku hovořit do místního rozhlasu. Občané
severních Čech měli možnost poslouchat, jak jejich spolurodáci
přežili trpký život v kapitalistickém světě, snad i nejedna babička
uronila slzu při poslouchání místního rozhlasu Jejich pouť s
tímto úkolem za asistence Stb trvala pár týdnů a skončilo to u
soudu, kde byli odsouzeni za velezradu, špionáž a ilegální
přechod hranic.
Oba pocházeli z dělnických rodin, jeden z nich, kterého jsem
však nepoznal měl otce dělníka v kamenolomu. Ten byl
odsouzen na 8 let vězení a ten diuhý, který- nám toto vše ve
vězení vyprávěl, měl otce řezníka v severních Čechách a ten
dostal 12 let vězení v uranových dolech. V roce 1955 byl mně na
Táboře VOJNA v Příbrami přidělen na zaučení do hornické
práce, tento mladý muž s trestem 12 let v uranových dolech,
vyprávěl mně celý tento příběh s hořkostí a smutkem v očích,
proto dnes, po mnoha letech mohu napsat vše po pravdě, tak, jak
mně to bylo ve vězení od přímého účastníka vypovězeno. Byl to
příběh vskutku nevšední, až zarážející jak tento mladý muž cca
16-28 let doplatil na svoji naivitu. Při vyprávění stále jen
zdůrazňoval to, jak prezident ČSR Antonín Zápotocký ujišťoval,
že se nikomu nikomu nic nestane, když se vrátí a zapojí se do
budovatelského úsilí doma, důrazně se na to stále odvoloval a tak
jsem se ho zeptal zdaje si vědom toho, že v roce 1953 ten jistý
prezident Zápotocký prohlásil v červnu, den před měnovou
reformou, že měnová reforma je kapitalistickou kachnou a ihned
nato, na druhý den byla měnová reforma oficiálně oznámena a
každému občanovi bylo určeno ponechati si jen 300 korun.
Mluvil jsem s ním takto na rovinu, že ani toto nebylo od
Antonína Zápotockého nic nového neboť již v roce 1950 ministr
zahraničí Dr. Vladimír Klementis, když se vracel ze zasedání
OSN do vlastí, byl upozorněn na letišti v Londýně, že po
příchodu do ČSR bude zatčen. Nevěřil tomu a prohlásil před
novináři: “Další kapitalistická kachna!” Po příchodu do Prahy byl
však ihned zatčen a odvezen na Ruzyň a v roce 1952 v prosinci
popraven ještě se dvanácti dalšími v akci se Slánským.
Neni proto možno podivovat se těmto dvěma hochům, kteři se
s takovou naivností vraceli do vlasti, když i vysocí státní
funkcionáři byli tak důvěřiví. Tam na dole jsem s ním měl
vskutku těžkou práci, byl mně sice na zaučení přidělen, ale
pracovat odmítal, pracovalo se ve skupinách a nikdo z naší
skupiny s ním nepohnul, stal se naprosto apatickým, resolutně
odmítal pracovat. Bylo mně ho líto, snášeli jsme to celá naše
pracovní skupina asi tři týdny, než jsme ohlásili na velitelství, že
odmítá pracovat. Byl pak přidělen k jinému pracovnímu
kolektivu a tam byl během tří dnů hlášen na velitelství znovu z
toho stejného důvodu - odmítání pracovat. Bohužel, po tomto
dalším zamítnutí pracovatí byl odvezen neznámo kam a já jsem
se již nikdy nic nedověděl o jeho dalším osudu.
Pokračováni na straně 14

budu já, který bude z Říma vyzván, aby nastoupil na jeho místo.
Nežádal jsem o toto místo, ale na druhé straně jsem chápal, že
osiřelá sydneyská lícha nemůže zůstat bez kněze. Přicházím k
vám tedy jako váš bratr, přítel a služebník, který si je vědom
toho, že sám může zmoci jen velmi málo. Všichni dohromady
však můžeme vykonat mnoho a to jak ke štěstí časnému tak i
věčnému.”
P. František Pěnčik, 180 Darlinghurst Rd.,
Darlinghurst, N.S.W. 2010, Austrália

Česká katolická duchovní správa pro komunitu
v Austrálii a na Novém Zélandě.
Letos v červenci jsme si také připoměli osmé výročí smrti P.
Petra Eliáše, který 17 let působil mezi českými krajany v
Austrálii, v roce 1990 se vrátil do České republiky a zemřel
náhle 18. července 1993 ve věku 57 let jako plzeňský arciděkan.
Chtěl bych jeho památku připomnět jedním článkem, který vyšel
po jeho smrti v českém katolickém tisku: “Přeji ti, otče biskupe,
aby tě jako svátého Bartoloměje nesvlékli z kůže a abys měl
generálního vikáře tak věrného, jako byl svátý Jan Nepomucký,”
Přál počátkem července 1993 v zaplněné katedrále svátého
Bartoloměje v Plzni novému biskupovi Františku Radkovskému
páter Eliáš. Mnozí se tomu přání zasmáli, ale nikdo netušil, že
plzeňskému arciděkanu P. ing. Petru Eliášovi zbývá v onu
historickou chvíli několik posledních dnů života. Pán jej povolal
náhle 18. července.
P. Eliáš se narodil 19. října 1935 v Pardubicích, kde při
osvobozování města v posledních hodinách války přišel o otce.
Bolestnou ztrátu se jemu a jeho čtyřem bratrům snažila nahradit
svou láskou maminka. Všech pět chlapců vychovala v pevné víře
a všichni také vastudovali vysokou školu. Petr se stal inženýrem
chemie na Vysoké škole chemickotechnické v Praze.
Do západočeské metropole se dostal velkou oklikou-přes jižní
polokouli. V roce 1964 emigroval, vystudoval v Římě teologii a
v roce 1971 byl vysvěcen na kněze. Dva roky působil mezi
krajany ve Švýcarsku a sedmnáct let jako misionář v Austrálii.
Do vlasti se vrátil v roce 1990 a sloužil u svátého Antonína v
Praze - Holešovicích a poté u svátého Bartoloměje v Plzni.
“Počítali jsme s otcem Petrem při stavbě diecéze, ale Bůh s
ním měl plány jiné. Chtěl jej mít pro sebe, protože smrt je akt
Boží lásky,” řekl 24. července při rozloučení se zesnulým na mši
svaté v plzeňské katedrále biskup František Radkovský. Týž den
byly převezeny tělesné ostatky otce Eliáše do Liberce a uloženy
do hrobu, kde vyčkají dne vzkříšení.
Ze začátku působení P. Eliáše v Sydney cituji z misijního
oběžníku z února 1978. “Spolek svátého Václava oznamuje: S
velkou radostí vítáme mezi nás do Sydney a celého N.S.W.
našeho nového duchovního správce dp. Petra Eliáše. Naší
naléhavé žádosti do Říma bylo vyhověno a mons. Jaroslav
Škarvada, po dohodě s adelaidským arcibiskupem J.W.
Gleesonem, přeložil otce Eliáše do Sydney, s podmínkou, že
několikrát do roka navštíví věřící v Adelaide, aby jim posloužil
v jejich duchovních potřebách. Přejeme mu tady hodně úspěchů
v těžké práci, která ho zde mezi námi čeká. Doufáme, že nalezne
mnoho dobrých a ochotných spolupracovníků a že mu Bůh dá
sílu k tomu, aby se mu podařilo vytvořit dobré křesťanské
společenství mezi krajany.”
P Eliáš na toto uvítání odpovídá slovy. “Bratři a sestry v
Kristu, milí krajané! Je to poprvé, co vás zdravím jako nástupce
zemřelého P. Vladimíra Ondráška. Po svém příletu ze Švýcarska
sem do Austrálie v říjnu roku 1976 mě P. Vladimír Ondrášek
pozval na tři týdny k sobě do Sydney, abych se na začátku svého
působení mezi krajany seznámil alespoň trochu se zdejší
problematikou. Když jsem se s ním loučil před svým odletem do
Adelaidy, netušil jsem, že je to naposled, co se vidíme a že to

Dokončení ze strany 13
Já jsem ho chápal, byla to tam pro nás všech vězňů práce
otrocká pro cizí velmoc a v republice byli pouze sluhové této
velmoci, tedy Sovětského svazu. Smutné konstatování - možno
říci, více než smutné. Nic jim nebylo plátno, že na své velké
pouti Austrálií a Brazílií docílili svojí “šikovností” velkého
bohatství, v důvěře v przidenta Antonína Zápotockého pozbyli
nakonec všechno a ještě si vysloužili vězení
Důvěřivost se mnohdy nevyplácí.
Michal Sirovy, 48 Boundary Rd.,
Dromana 3936, VIC. Australia

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

WELLINGTON

NEW ZEALAND

P.O. Box 1190
Wellington, New Zealand

September 24, 2001

Mr. Miroslav Paulik
Honorary Consul
Consulate of the Czech Republic
46 Hair Street
Wainuiomata
Wellington
Dear Mr. Paulick:

On behalf of the American Embassy and all Americans, please
accept our heartfelt appreciation for your expression of sympathy
concerning the tragic terrorist attacks that took place in the United
States. Your thoughtfulness is very much appreciated and reflects the
enduring bonds of friendship between our two countries.

Philip Ř. Wall
Chargé ď Affaires, a.i.

Odpověď z Amerického Velvyslanectví honorám ímu
konzulovi na jeho soustrastný dopis.

☆☆☆
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Klubovní piknik v Belmont parku!
Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu zve všechny
členy a příznivce na piknik do parku

Belmont Domain.
Tento piknik je navíc našeho pikniku, který
míváme koncern ledna. Příští měsíc uvedeme
informace o lednovém pikniku.

Na tomto pikniku se sejdeme v neděli 25.
listopadu 2001 a to ve 2.00 hodiny odpoledne.

V parkuje několik elektrických barbekue, ale
suroviny k přípravě pochoutek si musíte donést své.
Ti, co ještě v tomto parku nebyli a nejsou si jisti jak se
tam dostanou, zavolejte Janě Baborové tel: 567 0510
nebo do redakce tel: 478 5977
Bude-li nepříznivé počasí, piknik bude zrušen!

CONSULATE OF THE CZECH REPUBLIC - WELLINGTON
48 Hair Street Wainuiomata Phone/Fax 04 939 1610

Embassy of the United States of America
Mr. Phillip R. Wall acting Ambassador
29 Fitzherbert Terrace
Wellington
12. September 2001

431/01

Your Excellency

I have received many calls from the members of the Czech Community in New Zealand
asking me to convey to you their feelings of outrage about the events of today.

Many of us owe our present freedom and security to the sacrifices the American people
have made on our behalf over the past fifty years. Like so many millions of other people
around the world we feel that the attack on America is an attack on ourselves.
Your Excellency, please accept our deepest sympathy on the loss of so many innocent
people. And be assured, that we will support you in all your effort to bring the
perpetrators of this hideous crime to justice.

Už několik let Euroforum pořádá velmi úspěšné setkání
evropských etnických skupin žijících na Novém Zélandě při
zpěvu vánočních koled a to v příjemném prostředí Botanické
zahrady ve Wellingtoně. Je to jedno z mnoha setkání které jsou
pod záštitou Evropského Eurofora kde náš klub je jedním z
členů. Já jako zástupce Českého a Slovenského klubu se
zúčastňuji výborových schůzí a jednání o přípravách všech akcí.
Před rokem bylo rozhodnuto, že při jakékoliv akci pořádané
Euroforem budou vyvěšeny vedle vlajky evropské unie také
vlajky všech členských zemí. Předseda Eurofora pan Sink-Jensen
proto požádal všechny zastupitelské orgány o finanční pomoc na
úhradu pro zhotovení jejich státních vlajek. Během několika
týdnů bylo všechno ke spokojenosti vyřízeno. Bohužel jenom
naši záststupci v Canbeře zůstali hluší. I když musím říct, že
Slovenské velvyslanectví nám předala slovenskou vlajku, ale
tištěnou a jiných rozměrů k tomuto účelu nevhodnou se
sdělením, že slovenská ambasaáda nemá finanční fond na takové
účely. České velvyslanectví vůbec neodpovědělo. Hanba mne
fackovala tak jsem se rozhodl, že nechám zhotovit vlajky obou
států i kdybych to měl zaplatit z vlastní kapsy už proto, aby se
alespoň touto cestou Novozélanďané o nás dozvěděli.
Takže na společném tanečním večírku 18. srpna byly vyvěšeny
naše státní vlajky vedle všech ostatních.
Po projednání všech okolností ve výboru klubu předsedkyně
paní Jana Baborová navrhla, že náš klub i přestože nedisponuje
velkou finanční částkou může si dovolit požadovanou sumu
zaplatit. Tak díky předsedkyni a členům výboru jsem si ušetřil
180 dolarů a udělal dobrý skutek.
Na společné večeři Eurofora 8. září 2001 byl předsedkyní
předán klubovní šek pokladníkovi Eurofora. Tak skončila jedna
episoda, za kterou by se oba státy které usilují o vstup do
Společné Evropy měly stydět.
Jsem si jist, že vy všichni kteří budete moci přijít 13.
prosince do Botanické zahrady v 7.00 hodin večer prožijete
pěkný večer při svíčce a zpěvu koled.
Hospodář klubu, Jan Koppan

Hledá se
Sestra pana Zdeňka KORYCANA z České republiky se
obrátila na Generální konzulát v Sydney se žádostí o
pomoc při nalezení jmenovaného. Pan Zdeněk Koryčan se
narodil 12.3.1930 a odcestoval v roce 1949 do Austrálie.
Od té doby se odmlčel. Pátrání po uvedeném provádíme
současně v Sydney.
Má-li někdo nějaké informace ohledně hledané osoby,
prosím, informujte Generální konzulát v Sydney.
Tel.: 0061 2 9371 0479
Též můžete volat redakci na tel.: 04 478 5977
Generální konzul, Ing. Jaroslav Doleček

Dopis vyjadřující soustrast našich krajanů ohledně
teroristického útoku v New Yorku a ve Washingtonu který
poslal Český honorami konzul za zdejší krajany Americkému
Velvyslanci zde ve Wellingtoně.

Do redakce přišla zpráva, že dvá dlouholetí členové klubu
pan F. SOUŠEK a paní M. KRCHŇAVÁ ztrávili
několik dnů v nemocnici koncem miulého měsíce.
Třebaže jsou již obá doma jsem si jit, že všichni členové
klubu doufají, že jsou zdraví a všechno je v pořádku aby
se zase někdy s námi sešly v klubu.
Red. G.K.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 7. listopadu 2001 v 19.30 hod.
Jednoduchá rychlá bábovka ke kávě
Suroviny: 8 dkg cukru, 15 dkg hladké mouky (samo kypřící nebo normální do které
vmícháme půl prášku do pečiva,) 2 vejce, 8 dkg rozpuštěného ne horkého másla, 1/8 litru
vlažného mléka, 5 dkg rozemletých mandlí a též můžeme přidat trochu rozinek.
Tuk na vymazáni bábovkové formy a trochu mouky.

Postup práce: Vejce s cukrem vyšleháme v míse do které se musí vejít všechny suroviny.
Po částech přidáváme mléko. Zlehka vmícháme přesátou mcuku kterou jsme předem
smíchali s práškem do pečiva. Přimícháme rozemleté mandle a podle chuti i rozinky.
Nakonec do toho zamícháme rozpuštěné ne horké máslo. Hmotu urovnáme do vymazané
a moukou vysypané bábovkové formy.
Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200°C asi 35 - 40 minut.
Po vychladnutí ji vyklopíme na talíř a úplně studenou posypeme moučkovým cukrem do
kterého též můžeme přimíchat trochu vanilkového cukru.
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
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.
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