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Bitva tři císařů v roce 1805 u Slavkova
Nedaleko moravského města Slavkov u Brna byla dne
císař Napoleon jako své velitelské stanoviště a odtud řídil
2. prosince 1805 svedena bitva, která byla pojmenována
celou bitvu.
bitvou tří císařů.
Byl zde vybudován památník s bronzovou plastikou
V tomto obrovském válečném střetnutí bojovala
bojiště.
francouzská vojska, vedená císařem Napoleonem proti
Západně od obce Tvarožná se nachází pahorek Santon,
rakouským vojskům císaře Františka I. a ruským vojskům
opěrný bod francouzského dělostřelectva. Vrcholek kopce
cara Alexandra I.
byl před bitvou strategicky
Rakousko
ruská
upraven,
zejména
byl
koaliční armáda zaujala
obehnán třemi pásy okopů
bitevní pozici na několik
pro
dělostřelectvo.
Na
kilometrů dlouhé linii
kopečku stojí za kaplí kopie
západně od Slavkova,
francouzského děla.
francouzská vojska pak
Na návrší jižně od obce
západně za údolím Zlatého
Prače byla v letech 1909 potoka a sám Napoleon
1911 vystavěna Mohyla
řídil bitvu z kopce Žuráň.
Míru, kde byli uloženi padlí
Ruská vojska u pahorku
z bitvy u Slavkova. V
Prace zaútočila na pravé
přilehlém
muzeu
je
jižní křídlo Francouzů s
expozice, ve které se
cílem toto rozbít a obklíčit
návštěvníci mohou seznámit
tak zbytek nepřátelských
s
průběhem
bitvy.
vojsk.
Dominantou
města
je
však
Zobrazena je simulovaná bitva tří císařů a císařské erby
Napoleon však tento
monumentální
barokní
manévr očekával a jeho jednotky zaútočily na střed rusko zámek na pravém břehu říčky Litavy. Původně renesačm
rakouského postavení, na strategicky důležitý, avšak již
zámek ze 16. století zde vznikl přestavbou středověké
nedostatečně chráněný pahorek Prace.
tvrze. Na slavkovském zámku pobýval v prosinci roku
Napoleonovi se tak podařilo prolomit spojeneckou
1805 po vyhrané bitvě u Slavkova i císař Napoleon.
frontu a rozhodnout bitvu pro sebe.
Dnešní areál zámku je tvořen rozsáhlou patrovou
Spojenecká vojska měla v poli asi 85,000 vojáků,
budovou, která má tři křídla. Zámek je obklopen barokní
francouzská vojska přibližně 73,000 mužů. Ztráty
zahradou, uvnitř je instalovaná expozice Napoleona a
spojenců činily asi 33,000 a ztráty Napoleonovy armády
Slavkovská bitva.
přibližně 7,000. Celá bitva trvala od šesté hodiny ráno do
Návštěvníci zde mimo jiné mohou zhlédnout světelnou
poledne, přičemž dílčí šarvátky mezi Francouzy a
mapu bojiště, seznámí se s průběhem francouzské
prchajícími Rusy a Rakušany trvaly až do tmy.
revoluce a mohou si prohlédnout i listinu s vlastnoručním
Návrší Žuráň poblíž obce Podolí je nejznámější
podpisem císaře Napoleona.
Jana Džúrová, ČR.
lokalitou na bojišti u Slavkova. Právě toto návrší si zvolil

podmínek. Obnoví městům stará prilegia? Uzná šlechtě
zábory církevních majetků? Nepokusí se po příchodu do
Čech o útok na politické pozice panstva? Bude ochoten
vládnout v souladu s jeho zájmy? A nechá si do řízení
státu mluvit?
To nebyly otázky, nýbrž požadavky a všechny bylo
zapotřebí právně zabezpečit. Zikmund zpočátku kladl
určitý odpor. Dával najevo, že se nemíní příliš angažovat
především v tahanici s koncilem. Věroučné záležitosti ho
nikdy nezajímaly, ačkoliv často musel předstírat opak.
Daleko víc než náboženství přitahovaly zestárlého světáka
vždy ženy, víno, okázalé dvorní zábavy.
Jenže Češi čím dál důrazněji naléhali. Dokonce
pohrozili, že ho za krále nikdy nepřijmou, dokud na
koncilu sám nevymůže obecné zavedení kalicha v zemi a
oficiální uznání husitského arcibiskupa Jana Rokycany,
kterého si mezitím bez souhlasu Basileje zvolili (podzim
1435).
V obavách, že mu česká koruna v posledním okamžiku
unikne, sáhl Zikmund k taktice, v níž byl mistrem. Však
přezdívka “ryšavá šelma” byla výstižná. Obrátil a přislíbil
cokoliv. Zaručil Čechům, že prosadí jak kalich, tak uznám
Rokycany a veškerá ostatní přání “svých milých
poddaných”. Šlo mu o trůn. Nikoli o čest. Předem
kalkuloval, že sliby odhodí, jakmile se pevně usadí v
panovnickém kresle. V tomto duchu také intrikoval v
Basileji. Přineslo mu to ovoce.
Neupřímně míněné, falešné
závazky vynesly Zikmunda na
český trůn. 14. srpna 1436 byl
v Jihlavě českými stavy
slavnostně prohlášen
za
českého krále, když předtím
slíbil, že vrátí korunovační
klenoty a desky zemské.
Poté byl Zikmund s pompou
přiveden do Prahy. 23. srpna
1436 se posadil na český trůn.
Naplnil se jeho sen. Po
Pamětní deska na skále sedmnáctiletém úsilí se ujal
pod hradem Siónem v
bratrova dědictví. Ale jen co se
reliéfu zobrazuje Jana
maličko zorientoval, odhodil
Roháče z Dubé
škrabošku, závazky a sliby, aby
pak v krátkém období svého vladaření prosazoval
rekatolizační politiku...

Pokračování:
Byly to tyto kraje: kouřimský, boleslavský, hradecký,
chrudimský, čáslavský, vltavský, bechyňský, prácheňský,
plzeňský, podbrdský, řipský, litoměřický a žatecký.)

Znázornění středověké bitvy v Bibli kolínské z 15. století

Nadále se vede ostrá diskuse o povaze a obsahu
chystaných dohod s basilejským koncilem. Je třeba
zdůraznit, že po likvidaci radikální složky hnutí se na
levici ocitají dřívější příslušníci husitského středu, jejichž
program oprav v náboženském životě sahá přece jen dál,
než hledí konzervativci z univerzity a jejich stoupenci.
Dřívější umírnění tu najednou stojí v pozici tvrdých
stoupenců kalicha, česky vedené bohoslužby atd.
Od podzimu 1434 až do jara 1436 probíhá na
nejrůznějších úrovních spletitá, obtížná diskuse o dvou
základních problémech: za jakých podmínek se Češi vrátí
do lůna církve, a za jakých podmínek uvolní panovnický
stolec Zikmundovi. Debata má mnoho peripetií. Přináší
roztržky, pohrůžky, vázne, několikrát hrozí ztroskotáním.
Češi především vedou zápas o to, zda se přijímám
podobojí stane v zemi závazným rituálem pro všechny
věřící, anebo jen pro vyznavače kalicha. Alternativa
povinného kališnictví i pro katolíky je ovšem předem
prohraná.
Řeší se i další otázky. Přizná církev Čechům kalich
natrvalo, anebo jen dočasně? Může být krev Páně
podávána i dětem, jak tvrdí husité? Budou si smět Češi
volit arcibiskupa podle dřívějších regulí? Anebo si
pravomoc jmenovat správce církevních provincií ponechá
kurie? A jak to bude s vysvěcováním husitských kněží?
Většina problémů byla nakonec vyřešena v neprospěch
Čechů, neboť ti ve snaze zbavit se letitého ódia kacířů
ustupovali koncilu krok za krokem.
Souběžně s jednáním o náboženských záležitostech
pokračovaly
rozhovory
o
přijetí
Zikmunda
Lucemburského za českého krále. Panstvo kladlo
stárnoucímu a unavenému muži bezpočet předběžných

POLIPANSKÉ BEZVLÁDÍ
Jedinou bitvou husité ztratili, co získali desítkami
vítězství. Češi čtrnáct roků triumfújící se stali poraženou
stranou. Většina národa ovšem vyznávala kalich a
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katolická církev se s tím musela smířit. Skromné zisky
revoluce byly formulovány v tzv. kompaktátech: Češi
nadále mohou přijímat podobojí, i přes tuto zvláštnost
zůstávají pravými a věrnými syny církve. Pro budoucno
však ani tato výsada nebyla jistá. Oplatkáři, jak se říkalo
katolíkům, se už zas rojili. Znovu a znovu se ozývalo
volání: po dobrém, nebo po zlém - zpět do lůna církve!
Zášť vůči zemi plné kacířů ani po Lipanech nevyprchala.
Utichl ryk velkolepých bitev. Ale kam padl zrak, zely
rány. Viditelné, i ty v myslích a srdcích. Zápas neskončil.
Jenom se přenesl do jiné roviny. Byly to těžké časy..
KOMPAKTÁTA - SKROMNÉ ZADOSTUČINĚNÍ

Husitství u Lipan neskončilo. Nemohlo být zničeno ani
zapomenuto, i kdyby v lipanských stodolách shořeli
stoupenci kalicha z celé země. Neboť husitská revoluce
jako by rozťala klenbu jediného křesťanského nebe. Nikdy
už nebude ta klenbu zcelena.
Husité, ač poraženi, najdou
za čas následovníky. Jejich
pokus o zvroucnění víry,
opravu církve i společnosti, ten
zápas stejně opravdový jako
izolovaný, bude zanedlouho
opakován, vybojován znovu a
v mohutnějších rozměrech.
Evropská reformace povolá do
Sión Jana Roháče z Dubé, čela muže, jimž duchovní
poslední bojová pevnost
výzbroj vnukli Viklef a Hus.
husitské revoluce
Luthera v Německu. Zwingliho
ve Švýcarsku. Kalvína ve Francií. Příbuzenství myšlenek
bude evidentní. Formy zápasu jiné, zralejší. Pochopitelně!
Ale doby, kdy celý jeden národ propadl horečce zoufalého
hledání sebe a boha, kdy i prosťáček se cítil být
apoštolem, kdy hodnoty pozemské nestály za pláč,
protože šlo o věci věčné - ta velikost faustovského vzepětí
Čechů z dějin už nevymizí.
Středověk neznal horšího odsudku: kacíř byl mezi
vyvrheli ten nej strašnější. Vědomě se vylučoval z
univerzální obce věřících. Církev uznávala pravidla, ne
odchylky. Existovala jediná cesta ke spáse. Tkvěla v
naprosté poslušnosti církvi. Zachovat si naději na spásu
znamenalo setrvat v podřízení dané dogmatice, jinak
přislib nebes už předem propadl. I pohan na tom byl lépe
než kacíř. Neboť on svaté pravdy nepoznal, zatímco kacíř
od nich odpadl. Zřekl se nejvyšší milosti. Volil peklo. Od
kacíře bylo možno očekávat cokoliv. Nebyl člověk, neměl
čest, a proto dobrý křesťan nehřešil, jestliže své slovo
dané odpadlíkovi nebral vážně. Závazky a sliby kacířům
nic nevážily. Jako by neexistovaly. Taková byla
individuální i obecná praxe.
Fanatismus jednoty
křesťanů, jednoty
velmi
nemilosrdné, semtam napadali jedinci a byli za to
upalováni. Ale husitské bouře znamenaly vzpouru celého
národa, navíc donedávna velmi zbožného. Nebylo možno
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upálit všechny Čechy. Nepodařilo se zničit je křižáckým
mečem. Nezbylo proto než umlčet je jinak. Vhodným
roubíkem se stala kompaktáta. Lidé, kteří šalebnou hru
basilejského koncilu prohlédli, jim začali přezdívat
“komprdáta”.
Je přetěžké stručně vyjádřit dějinný význam kompaktát.
Už proto, že byly kompromisem, a tedy výhrou i prohrou
současně. Na straně jedné představovala kompaktáta určité
vymoženosti. Potvrzení a definování zisků revoluce.
Jestliže kalich byl praporem husitství, zůstal symbolem a
pravdou i pro pohusitské Čechy. Kompaktáta přiznala
kališníkům právo přijímat podobojí a verbálně tuto
odchylku od katolického ritu uznala za pravověmou.
Avšak na straně druhé byla kompaktáta pouhým utišujícím
práškem. Církev ustoupila o krok, aby se v prvním
vhodném okamžiku pokusila udělat dva kroky vpřed.
Požadavek kalicha byl určitě nejhlasitější, ne však
nejdůležitější. Husitský program přece žádal ve třech
dalších artikulech i svobodné kázání a vykládání bible,
přísné a veřejné trestání zjevných hříchů (a to i laiky),
konečně pak “levnou církev” - církev bez světských
majetků, bez přepychu, bez kšeftování s prebendami a
náboženskými službami. Všechny tyto požadavky v sobě
obsahovaly revolučnější náboj, hrozily vážnějšími
důsledky než myšlenka kalicha. Jejich přijetí - fakticky
zatím nemyslitelné - by bylo úplně rozložilo strukturu
katolické církve.

Závěrečná fáze jezdecké bitvy - kopí byla odhozena,
těžkooděnci tasili meče. Vítězové teď pronásledují
protivníka. Podle dobové kresby ve Velislavově bibli

Tím nemá být řečeno, že idea přijímání podobojí
neobsahovala nic převratného. V hluboce náboženské
době šlo o vážný zásah do věčných pravd. Sami však
cítíme, že nový způsob podávání večeře Páně přece jen
postihl pouze povrch, vnějškový dekor katolické věrouky.
Však taktika koncilu při usmiřování s Čechy nebyla
neprozíravá, citlivě vystihla pořadí i váhu hodnot, proto
spočívala v tezi: husité dostanou svůj kalich, pokud v
ostatních požadavcích přijmou koncepci a výklad církve.
A to se kompaktáty stalo.
Pokračování příští měsíc

I za dobrý nápad se někdy draze platí
(Vyprávění bývalého politického “Mukla ”.)
V roce 1958 přišel k nám do tábora Příbram nový mladý vězeň
jménem Ferko. Jeho pouť začínala v horách u Liptovského sv.
Mikuláše, kde se učil bačou. I na takové se však vztahovala
povinná vojenská služba. Po dovršení 19 let byl tedy Ferko
povolán k odvodu, a tak přišel do Liptovského sv. Mikuláše k
odvodní komisi.
Zde ho uvítali: “No - tak jak, Ferko?” A on na to: “Nuž dobre.”
“No a co, Ferko, frajerku máš?” “Hej, mám.” “A jak se jmenuje?”
“A Zuzana.” “A máš ju rád?” “No samozrejme, že ju mám rád.”
“A kdy sa budete brat?” “No, až odslúžim vojnu.”
Odvodní komise si udělala poznámku, že jeho služba bude u
Pohraniční stráže. A tak se také stalo.
Na salaši měl Ferko život dobrý, nic mu nescházelo, stravu měl
samou vydatnou, zdravou - halušky, žinčicu, oštěpky, máslo,
sýry, špek - to byl jeho pravidelný denní pokrm. Občas se také
chytil do oka divočák a někdy i jelen. Jeho představený, bača, byl
v této oblasti velmi zkušený.
Za několik málo týdnů po odvodu byl Ferko poslán do
Domažlic k Pohraniční stráži. Začal výcvik, který trval vždy půl
dne a další půlden následovalo politické školení. Politruk je
seznamoval s rizikem na hranicích a zdůzazňoval jak je
nebezpečná, protože z druhé strany přicházejí zahraniční špioni,
kteří chtějí rozvrátit naše lidovědemokratické zřízení. Ferko byl
vždy pozorný a učenlivý a i zde soustředěně poslouchal a vše se
snažil zapamatovat. Když se vrátil po školení do tábora,
kamarádi, spolunováčkové mu pomohli ochotně a rychle
zkonzumovat všechny jeho zásoby. Když totiž viděli, kolik si
toho všeho dovezl, tak se na ty dobroty doslova vrhli. Měl toho
od bači skutečně požehnaně nabaleno - kusy špeku, masa, sýru,
vajíček, másla, oštěpků - to bylo něco pro kamarády, kteří se k
takové hojnosti dobrot málokdy dostali. Velmi rychle všechno
mizelo a Ferko je ještě zval - no poďte len, jezte kamarádi protože tak to bylo na salaši zvykem; kdo přišel, ten se vždy
dobře najedl. Ferko ani nesledoval, že jeho proviant, který si
přinesl se ponenáhlu nějak ztenčil, ba naopak, měl radost, že
všem dobře chutná. Najednou zjistil, že pro něj tam už nic
nezbylo, ale jen mávl rukou. K večeři měli pak nsoto z vojenské
kuchyně. Ferko se na to dívá a prý - no a čo je toto, také broky.
Šak toto je šrot čo u nás dáváme prasatom! - Ne, že by byl
nespokojen, prostě to jen ve své dobromyslnosti konstatoval.
Dny ubíhaly, občas vzali nováčky na školení o zdokonalení
bezpečnostních zařízení na hranicích. Jejich práce ale převážně
spočívala na stavbě zátarasů “koridoru a opevnění”, čili oplocení
hranic ostnatými dráty. Pak jim dodali železné tyče, ohnuté a
provrtané pro uchycení ostnatých drátů, které se pak upevňovaly
na sloupy ohnuté stejným směrem, do vnitrozemí. I ty byly ještě
v ohybu ostnatým drátem propleteny. Při této práci byl přítomen
i důstojník pohraniční stráže, a právě tam a tehdy podal Ferko
svůj zlepšovací návrh: “Súdruh nadporučík, to nedobre robíte.
Tie ohnuté tyče by sa mali dávať na opačnú stranu, aby ti špióni
mali problém sa dostať na našu stranu.” Nadporučík něco
zabrblal a odešel. Ferko se obrátil ke spolunováčkoví a říká: “No
tak vidíš, somár jeden, nerozumie tomu.” Tento vojín ihned po
práci ohlásil nadporučíkovi Ferkův výrok, načež si Ferka
předvolali do kanceláře. Tam už o něm měli poznámku, že nebyl
spokojený s rizotem, a tak ho vzápětí vojenská rozvědka
dopravila do Domažlic, kde byl ihned předán do vyšetřovací

vazby. Okamžitě byla vypracována obžaloba, která ho obvinila
z neuposlechnutí rozkazu a urážky nadřízeného důstojníka. U
vojenského soudu v Příbrami byl Ferko odsouzen na 8 let odnětí
svobody. Nezapomněli ani tu nespokojenost s rizotem. Od soudu
odvezli Ferka na “Tábor Vojna” a zařadili ho do vězeňské
pracovní čety na dobývání uranu. Ráno tam přišel a večer již
fáral na noční šichtu. Když nám spoluvězňům toto všechno
vyprávěl, byl z toho zmaten, nešlo mu do hlavy jak ho za nic
mohli takto odsoudit. On to přece myslel všechno dobře a
správně a řekl jen pravdu. Ve své poctivosti, čestnosti a
dobromyslnosti si nedovedl vysvětlit jejich počínání.
Po šesti měsících přišel do “Tábora Vojna” i ten nadporučík,
který jim tenkráte u těch zátarasů na hranicích velel a jemuž
Ferko tak upřímně u té práce radil. Nadporučík byl odsouzen za
úplatkářství. Vzal od jistého Pražáka 200,000 Kčs, za které ho
měl převést přes hranice. Tak se tedy po půl roce opět s Ferkem
setkali, tentokráte jako spoluvězni a Ferko si trochu zavyčítal:
“Pán nadporučík, vy ste nás učili, že vo vojenskom poriadku je
napísané, že špióni sa májů strielať od pása dole. Vy sám ste ale
tvrdili, že je lepšie strielať priamo do čela, aby nekríval.” (K
upřesnění podotýkám, neboť mnozí to neví, že na hranicích za
jednoho mrtvého byla 14 denní dovolená, veřejná pochvala před
nastoupeným útvarem a ruské hodinky “Poběda” jako odměna.”
Ferko si pobyl v táboře jen jeden a půl roku. V květnu 1960 ho
tak jako nás zachránila amnestie. Na nadporučíkův čin korupce
se však amnestie nevztahovala.
Ještě do vězeňského tábora napsala Ferkovi jeho maminka ze
Slovenska, že Zuzanka se mu už vdala.
Když jsme byli v květnu po amnestii propuštěni na svobodu,
cestovali jsme společně s Ferkem do Žiliny. V Olomouci k nám
do vlaku přistoupil Gustáv Husák, který byl propuštěm z Mírová.
Oblečen byl ve vězeňských šatech. Pro mne to tehdy bylo velmi
milé setkání po šesti letech, neboť jsem s ním byl vězněn v roce
1954-56 v Leopoldově na jedné cele. Naposled jsme se tedy
viděli ve vězení v Leopoldově.
Ferko si ze života velký problém nedělal. Na nádraží v Žilině
se procházela docela pohledná mladá slečna v krátké
mimsukýnce. Ferko si koupil v bufetu limonádu, přidružil se k
slečně a zeptal se jí: “Počujte slečna! Nechceli by ste zbytok
života prežiť so mnou?”
Tam na tom nádraží jsme se s Ferkom rozloučili.
Po osmi letech roku 1968, když jsem odcházel do emigrace
jsem se zastavil v restauraci v Žilině. Jaká náhoda, když jsem tam
opět po tolika letech uviděl Ferka. Seděla s ním hezká mladá
žena a dva roztomilí chlapečci. Ferko mi je představil jako svou
ženu a své dva syny. Vskutku byla to táž slečna, které tenkráte
Ferko na nádrží v Žilině tak nevšedním způsobem nabídl sňatek.
To také bylo naposled, co jsem Ferka,
kterého jsme měli všichni vězni rádi,
viděl. Rozloučili jsme se podáním
ruky a s přáním všeho nejlepšího a od
té doby jsem o něm již nikdy naslyšel.
Já sám jsem odešel do Německa a za
rok na to do Austrálie, kde žiji dodnes
v Dromaně ve státě Victoria.
Michal Sirovy, 48 Boundary Rd.,
Drvmunu 3936; VIC. Austrália
Ferko s rodinou-------------------------*
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Moserová ukončila své působení v čele
Generální konference UNESCO
Česká senátorka Jaroslava Moserová v
pondělí ukončila své dvouleté působení v
čele Generální konference Organizace
OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO). Další dva roky bude tomuto
vrcholnému orgánu UNESCO předsedat
zástupce Íránu Ahmad Džalalí. Moserová
je teprve druhou ženou v historii
organizace, která generální konferenci
řídila. Před tím, než byla zvolena do této
funkce, zastupovala Českou republiku ve
Výkonné radě UNESCO. Do té letos
žádný český zástupce nekandiduje.
Generální konference se v Paříži do 3.
listopadu zúčastní na 3000 delegátů,
včetně 200 ministrů. Za Českou republiku
vystoupí na zasedání ve čtvrtek ministr
životního prostředí Miloš Kužvart.
Delegace 188 členských zemí UNESCO
by měly kromě jiného přijmout nové
dokumenty týkající se ochrany kulturní
rozmanitosti v době globalizace, etiky a
genetické revoluce, stejně jako přístupu ke
kvalitnímu vzdělání. V souvislosti se
zářijovými teroristickými útoky na USA
Moserová zdůraznila, že UNESCO by se
mělo zaměřit na potírání vzniku a šíření
nenávisti.
Vzhledem k tomu,
že
"bludnému kruhu" nedůvěry, nepochopení
a nenávisti lze čelit výchovou, bude hrát
UNESCO v budoucnu velmi důležitou
roli, řekla ČTK Moserová.
Rádio Praha 15.11.2001

V Terezíně si pamětníci připomněli
deportace Židů z roku 1941
Na 260 bývalých vězňů terezínského
ghetta a koncentračních táborů si v
Terezíně na Litoměřicku připomnělo
zahájení hromadných deportací českých
Židů. Začaly právě před 60. lety. Pietni
vzpomínky se zúčastnil ministr kultury
Pavel Dostál a zástupci velvyslanectví
někteiých zemí, jejichž obyvatelé byli za
války zavlečeni do Terezína. Prezident
Václav Havel poslal účastníkům dopis.
Uvedl v něm, že "zůstává naší povinností
objasňovat
všechny
souvislosti
holocaustu, zveřejňovat tyto poznatky a
reflektovat je v celé společnosti". "Vážím
si toho, že jste dokázali přemoci bolest
osobní paměti a napřeli jste síly na vydání
svědectví, na uchování individuální i

kolektivní paměti o této době," napsal
prezident do Terezína těm, kteří přežili
transporty i vyhlazovací tábory.
Do Terezína nacisté v letech 1941 až 1945
zavlekli na 155.000 Židů z celé Evropy.
Na 35.000 jich zde zemřelo. Terezín byl
pro naprostou většinu deportovaných Židů
přestupnou
stanicí
na
cestě
do
vyhlazovacích táborů.
Rádio Praha 16.10.2001

Česká pošta zvýšila kvůli antraxu
bezpečnostní opatření
Česká pošta přijala kvůli možným útokům
bakteriemi
sněti
slezinné
soubor
bezpečnostních opatření na ochranu
zaměstnanců a majetku podniku. Nemá
však oprávnění kontrolovat obsah zásilek,
za který odpovídá pouze odesílatel.
Jedním z opatření je proto těsná
spolupráce s policií a celními orgány,
které mají podstatně větší pravomoci.
Rádio Praha 17.10.2001

Škoda Auto bude propouštět
Zhruba 500 zaměstnancům Škody Auto
převážně z nevýrobní sféry hrozí v příštím
roce
propuštění.
Podle
mluvčího
automobilky Milana Smutného jde o
součást opatření, jež mají vést k růstu
produktivity práce. Ve Škodě Auto pracuje
nyní 25.000 zaměstnanců.
Rádio Praha 17.10.2001

Protitanková střela nalezená na
Ruzyni byla funkční - zvýší se
bezpečností opatření na letišti
Ruční
protitanková
střela, kterou
ve
čtvrtek
našli
pracovníci u
pražského
letiště Ruzyně nedaleko přistávací plochy,
byla podle zjištění pyrotechniků funkční.
Části této nebezpečné zbraně nyní
zkoumají
odborníci
pražského
kriminalistického ústavu. Podle pátečních
informací pochází tato protitanková střela
z českých skladů. Střelu objevili letištní
pracovníci v rámci pravidelné obchůzky,
při níž kontrolují spodní vody v blízkosti
letiště. Zbraň RPG-75 ležela mimo prostor
letiště na okraji pole v katastru obce
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Kněževes v okrese Praha-západ asi
kilometr od přistávací dráhy číslo 24, řekl
v pátek mluvčí středočeské policie Pavel
Truxa. Na ruzyňském letišti budou kvůli
incidentu posílena bezpečností opatření
letiště i přilehlé lokality střežit policisté i
vojáci. Česká správa letišť další zpřísnění
bezpečnostních opatření nechystá.
Rádio Praha 19.10.2001

Bush nařídil zabít bin Ládina
CIA získala po pětadvaceti letech právo
likvidoval nepřátele USA
Americký
prezident
George W.
Bush nařídil
U střední
zpravodaj
ské službě
(CIA), aby
zabila Usámu bin Ládina a klíčové členy
teroristické organizace AI Kajda. Napsal to
včera americký list The Washington Post
s odvoláním na nejmenované činitele
Bílého domu. "Sundali jsme si rukavice.
Prezident dal CIA zelenou, aby udělala
cokoli je třeba," prohlásil jeden z nich.
"Vražedné operace, které byly před 11.
zářím nemyslitelné, jsou nyní v plném
proudu."
Lidové noviny 22.10.2001

Rodiny projí několik stovek navíc a
utahují opasky
PRAHA - Ceny rostou. Za měsíční nákup
zaplatí letos každá rodina o sto korun na
každého člena víc než loni. Vyšší ceny
znamenají nižší spotřebu některých
potravin. Například jižní ovoce, citrusové
plody z dovozu či nealkoholické nápoje.
Na nákup potravin padne nyní celá pětina
měsíčních výdajů každé domácnosti.
Deníky Bohemia 23.10.2001

Protidrogová centrála od roku 1993
odhalila celkem 98 tun drog
Národní protidrogová centrála (NPC) od
roku 1993 zajistila, nebo přispěla k
zajištění celkem 98 tun drog. Provedla
1019 policejních operací, při nichž bylo
zatčeno celkem 1991 pachatelů, z toho
304 cizinců; pachatelé byli obviněni z
2886
trestných
činů.
Na tiskové
konferenci u příležitosti desátého výročí

vzniku Národní protidrogové centrály to
novinářům řekl její ředitel Jiří Komorous.
Odhadl, že celkové množství zadržených
drog připravilo organizovaná zločinecká
uskupení o řádově miliardy korun.
Rádio Praha 24.10.2001

Plzeňská ZOO obohatila mořské
akvárium dravou murénou z Afriky
Vzácného obyvatele jednoho z mořských
akvárií získala v těchto dnech plzeňská
zoologická zahrada do své městské
expozice Akva-Tera. Od soukromého
chovatele získali pracovníci ZOO 70
centimetrů dlouhou dravou murénu, která
pochází z tropických moří Afriky. V
akváriu o objemu zhruba tisíc litrů žijí s
dravcem ještě dvě korálové ryby, které
jsou ale větší, proto jim nehrozí
nebezpečí. Plzeňská zoo otevřela expozici
akvárií a terárií Akva-Tera letos v únoru.
Brouky, motýly, plazy a další obyvatele si
zatím prohlédlo na 43.000 návštěvníků. V
expozici se volně pohybuje i několik
gekonů, ještěrek a motýlů. Plzeňská zoo
patří
v
počtu
chovaných
druhů
bezobratlých živočichů k evropským
unikátům.
Rádio Praha 25.10.2001

Američané zadají prověrky českých
pilotů
Americká
vláda
požádala
Českou
republiku, aby prověřila piloty, kteří létají
na linkách do Spojených států. Uvedl to
po dnešním zasedání ústředního krizového
štábu ministr vnitra Stanislav Gross.
Američané chtějí, aby Česká republika
garantovala, že piloti nejsou napojeni na
teroristické organizace. O stejné garance
požádaly Spojené státy i další země.
Pracovní skupina vedená ministerstvem
dopravy má nyní za úkol zjistit, zda lze s
ohledem na českou legislativu takovému
požadavku vyhovět a piloty podrobit
bezpečnostním prověrkám. Podle ministra
Grosse úřady v ČR rovněž zatím nezjistily
žádné podezřelé konto, které by mohlo být
napojeno
na
teroristické
skupiny,
vyšetřováni ale pokračuje.
Rádio Praha 26.10.2001

Atta se letos v Praze sešel s iráckým
diplomatem
Terorista Muhammad Atta se letos v Praze
setkal s iráckým diplomatem, který byl 22.
dubna 2001 vyhoštěn z České republiky.
Sešli se několik týdnů před diplomatovým
vyhoštěním. Novinářům to dnes řekl
ministr vnitra Stanislav Gross s tím, že
vyhoštěný Ahmad Chalíl Ibráhím Sámir

Ani byl důstojníkem irácké rozvědky.

ÚNOSCE

ATTA

BYL V PRAZE
DVAKRÁT

"Podrobnosti
jejich setkání
jsou
předmětem
vyšetřování,"
řekl Gross o
schůzce
iráckého agenta s Attou, který je podezřelý
ze
zářijového
sebevražedného
teroristického útoku proti Světovému
obchodnímu středisku v New Yorku.
Lidové noviny 26.10.2001

Astronaut Ceman: Lidé by neměli do
vesmíru létat na výlety
Lidé by měli do vesmíru létat s nějakým
smysluplným cílem, ne jen na výlety.
Americký astronaut českého původu
Eugene Andrew Ceman, který jako zatím
poslední člověk vstoupil na měsíční
povrch, to řekl při návštěvě brněnské
Hvězdárny
a
planetária
Mikuláše
Kopemíka na Kraví hoře. "V současnosti
není situace pro volný pohyb turistů ve
vesmíru, i kdyby měli dva milióny dolarů
na letenku," uvedl Ceman. Začátek
vesmírné turistiky odhaduje asi za deset
let. "Chtěl bych se přihlásit na první
charterový
let
na
Měsíc,"
řekl.
Sedmašedesátiletý Ceman přicestoval do
Česka na pozvání náčelníka generálního
štábu Jiřího Šedivého. Cemana doprovází
devětapadesátiletý John Blaha, který byl
ve vesmíru dvakrát na palubě amerického
raketoplánu. V kosmu strávil 161 dní, z
toho čtyři měsíce na ruské základně Mir.
V pátek oba v Praze převzali Zlaté
pamětní medaile náčelníka generálního
štábu.
Radio Praha 28.10.2001

Od čtvrtka platí jednotný varovný
signál v případě nebezpečí
Od čtvrtka 1. listopadu začne v České
republice nově platit jednotný signál pro
varování obyvatelstva při hrozbě nebo
vzniku mimořádné události. Informovala
o tom mluvčí generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru Hana
Křivanová.
Signál
"Všeobecná
výstraha"
je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po
dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován
třikrát za sebou v asi tříminutových
intervalech.
ČTK 31.10.2001

ťiíy ☆ ☆
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V pražském Klementinu padl teplotní
rekord 22,7 st. C, ve čtvrtek se prudce
ochladí
V pražském Klementinu ve středu ve
14:00 naměřili 22,7 stupně Celsia a
zaznamenali tak nový teplotní rekord.
Nej vyšší dosavadní teplota pro 31. říjen
činila 17,8 stupně, které naměřili v roce
1942. Tento rekord byl ve středu překonán
téměř o čtyři stupně. Poslední říjnový den
je třetím dnem v končícím měsíci, kdy
meteorologové
zaznamenali
teplotní
rekord. Rekordní byly i 2. a 3. říjen, kdy
teplota překročila 25 stupňů, 3. října
dosahovala až 27 stupňů Celsia.
Rádio Praha 31.10.2001

Zdravotní stav prezidenta se nezměnil,
zatím zůstává v nemocnici
Zdravotní stav prezidenta Václava Havla,
jenž se od počátku minulého týdne léčí v
Ústřední vojenské nemocnici v pražských
Střešovicích, se nezměnil. Pětašedesátiletý
Havel se stejně jako ve středu cítí dobře a
je bez teplot. Sdělil to mluvčí prezidentské
kanceláře Martin Krafl.
Rádio Praha 1.11.2001

Praha by se mohla stát sídlem
dopravního letectva NATO
Na letišti v Praze-Ruzyni by mohla v
budoucnu mít svou domovskou základnu
flotila
dopravního
letectva
Severoatlantické aliance. Na velitelském
shromáždění se o tom zmínil ministr
obrany Jaroslav Tvrdík. Aliance podle něj
přehodnocuje své záměry bezpečnostních
investic, a to zejména v oblasti vzdušných
sil. "Mimo jiné hledá i zájemce ze strany
svých členských zemí, který by mohl v
budoucnosti hostit na svém území flotilu
16
velkokapacitních
a
tankovacích
letounů," řekl ministr. Tato myšlenka stojí
za
důkladné zvážení,
poznamenal.
Umístění základny by podle Tvrdíka
pomohlo i české ekonomice, zejména
příslušnému regionu. Přineslo by kupní
sílu a možnost dalších investic.
Rádio Praha 5.11.2001

Romský parlament by měl v ČR začít
působit nejspíš již od ledna
Romský parlament by měl v České
republice začít působit nejspíš již od ledna
příštího roku. Tento orgán, jehož členy se
stanou zástupci romských a proromských
sdružení, má sjednotit Romy a zastupovat
je při jednání s vládou, státními
institucemi i zahraničními organizacemi.
Řekl to předseda Romské občanské
iniciativy (ROI) Štefan Ličartovský.

"Romská občanská iniciativa a jiné romské
organizace již několik let nezasahují do
rozhodování výkonné moci. Tuto věc
vidíme jako zásadní chybu a důsledek
nejednoty nás Romů," uvedl Ličartovský.
Doplnil, že přípravný výbor pro založení
parlamentu se sešel poprvé v neděli 4.
listopadu.
ČTK 5.11.2001

V Londýně začne filmový festival, na
programu Tmavomodrý svět
Český film Tmavomodrý svět je na
programu jednoho z galavečerů letošního
londýnského filmového festivalu, který
začne ve středu. Tmavomodrý svět Jana
Svěráka je na programu galavečera 13.
listopadu a promítá se i o večer později,
tedy několik dní před tím, než bude v
Praze oslavovat milióntého diváka. Film,
který bude v Británii a USA uveden i do
všeobecné distribuce, kandiduje na
americkou filmovou cenu Oscara. Na
londýnském festivalu budou promítány
filmy ze 46 zemí.
Rádio Praha 6.11.2001

O odklad vojny kvůli studiu žádá
každoročně 60 procent branců
Přibližně 60 procent mladých mužů v ČR,
kteří jsou každoročně v evidenci územních
vojenských správ, má odložený nástup na
vojnu ze studijních nebo rodinných a
sociálních důvodů. V polovině letošního
roku tak místo vojny studovalo přibližně
90
tisíc
branců.
Vojáci
přitom
nepředpokládají, že by odvedenci svá
potvrzení o studiu ve velkém množství
falšovali.
Rádio Praha 7.11.2001

N Brně proběhne napoleonský kongres
U příležitosti dvoustého výročí bitvy u
Slavkova, známé jako bitvy tří císařů, se v
roce 2005 uskuteční v Brně pátý
mezinárodní napoleonský kongres. Na
poštovních známkách se má objevit motiv
bitvy a připravují se i pamětní medaile. U
Dobšic na Znojemsku má být v roce 2002
odhalen pomník připomínající boje z
napoleonských dob. Trvalý památník tří
císařů má vyrůst v roce 2003 poblíž
Zbýšova u Brna jako součást naučné
stezky.
Rádio Praha 11.11.2001

Děti ve třech sousedních zemích mají
společnou učebnici o Šumavě
Děti z pohraničních oblastí Čech,
Německa a Rakouska se o svém regionu,
Šumavě, učí se společné vícejazyčné

učebnice. Ta obsahuje v češtině i němčině
informace o šumavské krajině, přírodních
podmínkách, zemědělství a lesnictví, o
historii i lidových zvycích, tradicích a
řemeslech na Šumavě. Doplňuje ji řada
fotografií, mapek a plánů. Kniha "Šumava
bez hranic" vznikla jako doplňková
učebnice pro český a německý jazyk pro
žáky a studenty základních a středních
škol. Na její přípravě a vydání
spolupracovali učitelé ze šumavských
částí Čech, Bavorska a Rakouska. Autoři
nyní dokončili i elektronickou verzi, která
má navíc anglický text a je rozšířena o
další obrazové materiály. Doplňkem jsou
i čtyři krátké filmy, zabývající se
šumavskou architekturou a přírodou,
tradičními řemesly a lidovými zvyky na
Šumavě.
Rádio Praha 11.11.2001

Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

19.52Kč.

Británie

1 GBP

54.43Kč.

Francie

1 FRF

5.07Kč.

Kanada

1 CAD

23.50Kč.

EMU

1 EUR

33.29Kč.

Německo

1 DEM

17.02Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.88Kč.

Slovensko

100 SKK

77.79Kč.

Švýcarsko

1 CHF

22.70Kč.

USA

1 USD

37.55Kč.

Č.N.B. Platné od 14.11.2001

A

rmádní vrtulník Mi-8, který převážel

bývalého amerického astronauta
českého původu Eugena Cemana a
českého kosmonauta Vladimíra Remka,
havaroval při nouzovém přistání nedaleko
Milevska. Nehoda se stala při cestě
Cemana do
Bemartic u
Tábora,
odkud
pocházel
jeho
dědeček. Při
nehodě nikdo
nezahynul.
Ve vrtulníku byli čtyři členové posádky a
osm cestujících. Všichni utrpěli střední až
těžká zranění. Kosmonauté byli převezeni
do pražské střešovické nemocnice. Své
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nenadálé hospitalizace využil americký
astronaut Ceman k setkání s prezidentem
Václavem Havlem, kteiý si ve stejné
nemocnici od úterý léčí zánět průdušek.
ČTK 29.10.2001

Havarovaný vrtulník měl porouchanou
signalizaci paliva
Armádní vrtulník, který koncem října
havaroval v jižních Čechách, měl
porouchanou signalizaci množství paliva.
Uvedl to náčelník generálního štábu Jiří
Šedivý s tím, že vyšetřování nehody
helikoptéry Mi-8 ale zatím neskončilo.
Proto není možné jednoznačně říci, co
bylo příčinou pádu stroje. Experti se však
už nyní kloní k tomu, že havárii
nezpůsobila pouze technická závada.
Šedivý dodal, že provedli kontrolu
technického stavu helikoptéry.
Velitel vzdušných sil František Padělek
zatím žádné takové informace nemá.
Zároveň odmítá, že by piloti vzniklou
situaci nezvládli. "Piloti od vzniku této
kritické situace řešili přistání formou
autorotace velice profesionálně a právě
jejich perfektní činnost zabránila daleko
větším následkům než byly," řekl
Radiožumálu Padělek.
Armádní helikoptéra musela 28. října
kvůli náhlému poklesu výkonu motoru
nouzově přistát v Okrouhlé u Milevska.
Na její palubě se mimo jiné nacházeli
americký astronaut Eugen Ceman a jeho
český kolega Vladimír Remek. Při havárii
bylo zraněno několik cestujících a členů
posádky. Po nehodě armáda zakázala lety
všech vrtulníků Mi-8, Mi-17 a Mi-24.
Helikoptéiy začaly po dvoutýdenní
přestávce znovu létat v pondělí.
Rádio Žurnál 13.11.2001

Budoucnost dálnice Dl
Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že
v budoucnu se dálnice Dl mezi Prahou a
Brnem rozšíří ze současných 4 na 6 pruhů.
Také oznámilo, že všechny uzavírky na Dl
by měly skončit v nej bližších dnech.
Anopress 14.11.2001

Příliš drahý ČEZ
Severomoravská energetika nakoupí v
příštím roce od švýcarské firmy Entrade
2,3 Twh elektřiny. Důvodem je nižší cena,
než nabídka ČEZu a zároveň uspokojeni
ze silného a spolehlivého dodavatele se
zkušenostmi ze zahraničních trhů. SME
nyní čeká na udělení licence na dovoz
elektřiny ze zahraničí od ministerstva
průmyslu a obchodu.
Anopress 14.11.2001

Stavenia a & Sfou&M&a

tZftnáuy

ošetroval prezidenta Rudolfa Schustera počas minuloročnej
choroby, obvinil včera vyšetrovateľ z trestného činu ublíženia na
zdraví. Podľa informácií Nového Času ide o bratislavského
chirurga Františka F., ktorý viedol prvú operáciu prezidenta a
vykonal aj druhý utajený korekčný zákrok. Hovorca slovenských
vyšetrovateľov Stanislav Ryban odmietol konkretizovať, ktorý z
prezidentových lekárov bol obvinený. Na otázku Nového Času,
či ide o Františka F., reagoval: "Nebudem na to odpovedať."
Ryban zároveň nevylúčil, že v tejto kauze budú stíhaní aj ďalší
lekári. "Je bežné, že je najprv stíhaná jedna osoba, a nakoniec z
ďalších vyšetrovacích úkonov vyplynie čosi iné a stíhané sú
napokon aj ďalšie osoby," poznamenal hovorca. Obvinený lekár
bude stíhaný na slobode. "Ide o nedbanlivostný trestný čin, kde
môže byť uložený trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov
až päť rokov. Nevidím tu dôvody na väzbu," vysvetlil Stanislav
Ryban.
Pripomeňme, že z videozáznamu troch bratislavských operácií
prezidenta Schustera sa zrodili len dve čierne kazety. Chirurg
František F. pred časom pre Nový Čas zdôvodnil túto záhadu:
"Bohužiaľ nám to nevyšlo, to je všetko." Prezident Schuster už
počas hospitalizácie v Innsbrucku avizoval, že ak budú niektoré
osoby odsúdené, udelí im milosť. Včera sa však už nechcel
vyjadriť, či milosť obvinenému chirurgovi udelí. Podľa agentúry
SITA chce Schuster počkať na rozhodnutie súdu, aby vedel, či
išlo o chybu, ktorej sa lekár môže dopustiť, alebo o "vyloženú
nedbanlivosť", čo už je podľa prezidenta "o niečom inom".
Nový čas 30.10.2001

Platy sa na Slovensku určujú podľa toho, koľko
by dala konkurencia
V slovenských firmách prevláda názor, že plat pracovníka by mal
byt’ taký istý, aký by dostal v inej - konkurenčnej spoločnosti. Z
prieskumu PricewaterhouseCoopers vyplýva, že určovanie platov
podľa „trhu“ robí u nás až 77 percent firiem. Pri rozhodovaní o
zvyšovaní platov zohráva najdôležitejšiu úlohu finančná situácia
podniku. Takmer rovnako kľúčové je však makroekonomické
prostredie a vývoj na trhu. Posledný rok boli podľa prieskumu
firmy pri zvyšovaní platov opatrné. Platy svojim zamestnancom
nezvýšili na takú úroveň, akú plánovali. Mzdový rast o 10,4
percenta však bol vyšší ako bude v nasledujúcich dvanástich
mesiacoch, pretože spoločnosti predpokladajú pridať svojim
pracovníkom 9,4 percenta. Ak by zvyšovanie platov bolo
podobné tomu vlaňajšiemu, najviac by získali manažéri a
špecialisti.
SME 18.10.2001

Dôvera občanov k politikom pôsobiacim v SR
R. Fico
R. Mečiar
B. Bugár
M. Dzurinda
A. Malíková

[19,2%]
[17,0%]
[9,5 %]
[8,7 %]
[7,2 %]
TASR 18.10.2001

Ako voliť v regionálnych voľbách?
Kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov
Volbám do vyšších územných celkov, ktoré sa uskutočnia
začiatkom decembra, predchádzalo schválenie príslušných
zákonov, súvisiacich s reformou verejnej správy. Slováci tak
zvolia 401 regionálnych poslancov v 79 obvodoch. A to
väčšinovým
volebným
systémom
(v
samosprávnych
parlamentoch budú mať občania svojich zástupcov zo všetkých
okresov). Znamená to, že na jedného poslanca pripadne takmer
15-tisíc voličov. Kandidát na predsedu VUC musí vo volbách
získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, pričom jeho
funkčným obdobím sú štyri roky. Ak žiadny z nominantov
nezíska v prvom kole dostatočný počet hlasov, do dvoch týždňov
pôjdu občania k umám po druhýkrát. V prípade, že v druhom
kole nebudú dvaja kandidáti, volby predsedu samosprávneho
kraja sa zopakujú. Definitívnym víťazom bude ten, komu voliči
odovzdajú v druhom kole najviac hlasov. Ak obaja dosiahnu
rovnaký súčet hlasov, uskutočnia sa nové volby. Finančný príjem
krajského predsedu vrátane príplatkov je 53 500 korún. Navyše,
pri odchode z funkcie dostane dvojmesačné odstupné. Možnosť
voliť do orgánov samospráv majú občania Slovenska i cudzinci
s trvalým pobytom v obci, patriacej do katastrálneho územia
daného kraja. Naopak, zákon neumožňuje účasť vo volbách tým
občanom, ktorí sú vo výkone trestu odnania slobody alebo sú
pozbavení právnej spôsobilosti.
Práca 25.10.2001

Voľby sa blížia...
Do utorka 6. novembra' by malo byť doručené všetkým voličom
oznámenie o regionálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 1.
decembra. V prípade, že oznámenie nebude doručené, s
najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že volič nie je
zapísaný v zozname voličov. Obec totiž zo zákona musí
najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb doručiť každému
voličovi oznámenie, v ktorom sú uvedené čas, volebný okrsok a
miesto, kde môže voliť. Voliči, ktorým oznámenie nedoručia, by
mali zájsť na obecný úrad a overiť si, či sú zapísaní v zozname
voličov.
Nový čas 5.11.2001

Škoda pod vianočný stromček
Tisíc vianočných Fabií Junior Škoda pod vianočný stromček
Prvých 1 000 Fabií Junior nadobudnutých od 13. novembra 2001
sa cenovo zvýhodňuje o 10 000 Sk. Škoda Fabia Junior je podľa
nezávislého testu, ktorý zverejnili viaceré médiá, najdostupnejšie
vozidlo vo svojej kategórii. Prvých 1 000 Fabií Junior
nadobudnutých od 13. novembra 2001 sa cenovo zvýhodňuje o
10 000 Sk. Škoda Fabia Junior je podľa nezávislého testu, ktorý
zverejnili viaceré médiá, najdostupnejšie vozidlo vo svojej
kategórii. Ako tradičný vianočný darček sa tohto roku tiež
bezplatne ku každej Fabii Classic typu Combi a Sedan montuje
centrálne zamykanie a alarm v hodnote zhruba 17 000 Sk a k
Fabiám typu Comfort a Elegance sa dodáva navyše sada zimných
pneumatík v hodnote okolo 15 000 Sk.
Pravda 14.11.2001

Chirurgovi Františkovi F. hrozí až päťročný
trest odňatia slobody
Schusterov lekár obvinený z ublíženia na zdraví. Lekára, ktorý
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Sportovní událosp
eští ragbisté si připsali na své konto
X_yjiž třetí vítězství v první fázi
kvalifikace o postup na mistrovství světa,
když v Makarské vyhráli nad domácími
Chorváty 13:5. V předešlých zápasech si
čeští hráči poradili s Belgií (46:3) a se
Švýcarskem (32:6).
Rádio Praha 15.10.2001
V

Č

eská tenistka Eva Bimerová vyhrála
minulý týden v japonské Ósace
mezinárodní turnaj kategorie Super a stala
se poprvé jedničkou juniorského žebříčku
ITF. Letošní sezónu Bimerová zahájila na
desátém místě v pořadí juniorek.
Rádio Praha 16.10.2001

Jágr se vrátil na led a dal gól
Washington v čele s nejdražším
hokejistou planety porazil Montreal 4:1
Jaromír Jágr
se po zranění
z 10. října a
po
podpisu
nové smlouvy
znovu
vrátil
na
led.
V
pátečním
utkání severoamerické NIIL pomohl český
hokejista jedním gólem Washingtonu k
vítězství nad Montrealem v poměru 4:1. V
dresu Capitals zářil také jeho slovenský
spoluhráč Peter Bondra, který vstřelil dvě
branky v přesilových hrách a u další
asistoval.
Lidové noviny 22.10.2001

Sparta vyhrála podeváté v řadě
Mistr porazil Teplice po dramatické
bitvě 1:0
Po deváté v řadě vyhráli fotbalisté Sparty
Praha v nej vyšší soutěži a i po dvanáctém
kole zůstanou v čele tabulky. V Teplicích
vyhrali 1:0 po dramatickém boji, který
rozhodl svou brankou Sionko už v osmé
minutě.
Lidové noviny 26.10.2001

Hokejové mistrovství světa 2004 v ČR
již není ohroženo
Česká delegace předala v pátek ve Vídní
předsedovi
Mezinárodní
hokejové
federace (HHF) Renému Faselovi stavební
záměr nové hokejové haly včetně základní
dokumentace. Světovému hokejovému
šampionátu v roce 2004 v České republice

tak již nestojí v cestě žádné překážky7.
Předaná dokumentace podle vládního
zmocněnce Ladislava Malého předsedu

Fasela plně uspokojila a další garance již
nejsou potřeba. Podrobnější plány včetně
harmonogramů prací má Fasel obdržet při
své návštěvě České republiky 30.
listopadu. Nová hokejová hala podle
zámořského vzoru vyroste v Praze 9 Vysočanech a základní kámen haly o
předpokládané kapacitě zhruba 17.000
míst by měl být položen 1. června příštího
roku.
Rádio Praha 2.11.2001

Nejstarší český hokejový reprezentant
Pácalt v sobotu zemřel
Ve věku 89 let zemřel v sobotu 3.11.2001
bývalý
vynikající
český
hokejový
reprezentant František Pácalt. Nejstarší
žijící nositel národního dresu byl členem
týmu, který v roce 1947 vybojoval v Praze
první zlaté medaile na mistrovství světa
pro Českou republiku. Uznávaný obránce,
který dlouhou dobu po ukončení aktivní
kariéry působil
v trenérské
radě
hokejového svazu, startoval na čtyřech
světových šampionátech před druhou
světovou válkou i po ní. V ligové soutěži
odehrál deset sezón za LTC Praha a 1.
ČLTK Praha, v roce 1941 dvěma góly v
rozhodujícím zápase o mistra Čech a
Moravy zajistil titul celku ČLTK.
Rádio Praha 5.11.2001

Mikuláš Dzurinda si nepamätá, kedy
bežal maratón v takej pohode, ako
práve teraz ulicami New Yorku
Napriek nedávnemu varovaniu pred
možnými
teroristickými
útokmi
sa
Newyorčania nenaľakali a spolu s 25 tisíc
bežcami tradičného maratónu mestom
vytvorili nevídanú atmosféru, keď ich
povzbudzovali
popri
viac
než
42-kilometrovej trati. Tohtoročný už 32.
ročník sa konal pod heslom Bežíme
spojení na pamiatku tisícov ľudí, ktorí
zahynuli 11. septembra pri teroristických
útokoch proti newyorskému Svetovému
obchodnému centru a ministerstvu obrany
vo Washingtone. Na maratónsku trať sa
vydali zo štartu na Staten Island aj hovorca
českej vlády Libor Rouček a slovenský
premiér Mikuláš Dzurinda, ktorého pri
slovenskom kostole v strednej časti
Manhattanu
povzbuzovala
miestna
slovenská komunita. Maratónci vybehli do
newyorských ulíc pred piatou hodinou
SEČ a M. Dzunnda bol prvým premiérom
niektorej krajiny sveta, ktorý tento
náročný beh absolvoval. Usporiadatelia ho
na znak uznania postavili na štartovacej
dráhe medzi newyorských požiarnikov a
policajtov, ktorí pravidelne bežia na čele
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amatérskych bežcov. Maratón sprevádzali
prísne bezpečnostné opatrenia, bežci
museli mať napríklad totožné čísla nielen
na chrbte a hrudi, ale aj na tele a na
maratónkach. M. Dzurinda, ktorý bežal s
číslom 11 933, vyjadril pred behom
želanie, že sa mu podarí vyše 42
kilometrov ubehnúť pod štyri hodiny.
Slovenskému premiérovi v cieli namerali
čas 3 hodiny a 42 minút. Na otázku TASR,
ako sa počas maratónu cítil a ako ho
prežíval, premiér Dzurinda odpovedal:
"Maratón som prežil veľmi emocionálne a
nepamätám sa, kedy som bežal v takej
pohode ako dnes v New Yorku. Mám
obrovské množstvo zážitkov z rozhovorov
s bežcami a z neobyčajnej atmosféry, ktorá
vládla pozdĺž celej trate. Mal som pocit,
ako keby sa do New Yorku znovu naplno
vrátil život a nadšenie." Zabehnúť maratón
hovorcovi českej vlády L. Roučekovi sa
podarilo v čase o dve minúty dlhšom než
M. Dzurindovi (3 hodiny 44 minút). Pre
porovnanie s tohtoročnými víťazmi
maratónskeho behu - Etiópčanom Tesfaye
Jifarom a Keňankou Margaret Okayovou
(obaja v ideálnom počasí zabehli traťové
rekordy). Dvadsaťpäťročný Jifar prekonal
najlepší výkon spred 12 rokov o 18 sekúnd
časom 2:07:43 a o rok mladšia Okayová
"deväťročný" o 19 sekúnd výkonom
2:24:21. Slovenský reprezentant Róbert
Štefko finišoval pri svojej piatej účasti na
Newyorskom maratóne na 11. mieste
časom 2:14:45 ako najlepší z Európanov.
Nový čas 6.11.200L

Tabulku fotbalové divize A vede béčko
Příbrami před Vejpmicemi - 11.11.
Fotbalisté Vejpmic nastríleli v sobotním
zápase 14. kola divize A sedm gólů
Tachovu a jsou druzí v tabulce. V čele je
béčko Příbrami.

Výsledky - 14. kolo:
Klatovy - Třeboň 1:0 (1:0)
Přeštice - Písek 1.0 (0:0)
US Praha - Chlumčany LI (1:0)
Milevsko - Motorlet 1:4 (1:2)
Vejpmice - Tachov 7:2 (2:0)
Sezimovo Ústí - Rokycany 1:0 (1:0)
Kaplice - Tábor 1:2 (0:0)
ČTK 11.11.2001
Hokej i sté
pražské
Sparty
vyhráli
Český pohár,
když
ve
finále
porazili v Ostravě domácí Vítkovice 5:2.

Cesta k Domovu
Jen jeden domov v světě máš
tam kde j si zrozen byl
tam celý život pospícháš
bys vzdálen byl tisíce mil.

Ta cesta je jen jediná
nosíš ji v srdci svém
a vzpomínka tak hřejivá
je na tu krásnou rodnou zem.

Je v světě mnoho různých cest
mnoho je cílů a plánů
však jediná jen může vést
přes moře oceánů.

Tam kde to cítíš vroucněji
tam kam tě touha svádí
ta cesta je tvou nadějí
tam zůstalo tvé mládí.

Však rodnou řečí zvoní ti
co máma učila tě znát
jen sem budeš vždy patři ti
tak šťasten a tak rád.

Tu není možno zatratit
věř nezabráníš tomu
toužíš se vždycky navrátit
tou cestou zpátky domů.

Navrátíš se vždy v místa ta
kde vřesem lesy voní
a vzpomínka nezavátá
tě povede vždy po ní.

Ona ti věrná zůstala
tvá rodná domovina
dnes však je možná bez mála
tak nějak trochu jiná.

Po cestě lásky k domovu
kde každý koutek znáš
kam po létech se vždy znovu
nejradši ubíráš.
Vlasta Tesaříková, Česká republika

Oba muži se v doprovodu prvního českého kosmonauta
Vladimíra Remka a jeho náhradníka z roku 1978 Oldřicha
Pelčáka zúčastnili řady setkání s politiky a občany, ať už v Praze,
Brně nebo v případě Blahy v jeho rodném Herálci.
A jak se tito čtyři muži dostali ke kosmonautice?
"Vždycky jsem chtěl být pilotem," říká John Blaha. "Bylo mi
dvacet, byl jsem na letecké akademii, když vyletěl do kosmu Jurij
Gagarin. Tehdy jsem se rozhodl, že budu kosmonautem."
Stejné motivy vedly i českého kosmonauta Vladimíra Remka.
"Samozřejmě, byl to start Jurije Gagarina. Jen s tím rozdílem,
že jsem byl o pár let mladší a chodil v Brně do školy."
Jak změnil pobyt v kosmu život všech tří astronautů?
"Jsem stejný člověk, jaký jsem byl před cestou na Měsíc. Jen
jsem bohatší o tu zvláštní zkušenost. Je to zkušenost, která v
člověku vyvolá skromnost. Když se díváte na Zemi z tak odlišné
perspektivy, koneckonců nedíváte se ani na Zemi dolů, ale
vzhlížíte k ní vzhůru. Vnímáte její úžasnou dynamiku, její pohyb
má logiku a účel, který je mimo chápání. Tehdy jsem si
uvědomil, že tady věda potkala svého odpovídajícího protivníka.
Některé otázky nelze vědecky zodpovědět. Každý by měl mít
možnost podívat se takto na svůj domov a myslím, že svět by byl
potom určitě jiný," říká Eugene Ceman.
"Pobyt ve vesmíru mě hodně změnil. Naučil jsem se chápat, že
věci jsou složitější než jak nám vyprávěli. Znáte to, dlouho nás
tady učili vykládat věci zjednodušeně a jednostranně. Já jsem
měl možnost setkat se s celou řadou lidí a pochopil jsem, že jsou
vlastně všichni stejní. Chtějí žít klidně a v míru," dodává
Vladimír Remek.
A co se stalo s tou československou vlaječkou, kterou Ceman
vynesl na měsíční povrch? V roce 1974 ji chtěl Ceman předat
Československu, ale tehdejší prezident Gustáv Husák ji odmítl
přijmout. Nyní zdobí pilíř největšího českého dalekohledu v
ondřejovské hvězdárně. ★★★
Rádio Praha 31.10.2001

Vzpomínky astronautů
Tato rubrika Rádia Praha je věnována návštěvě dvou předních
amerických astonautů Eugene Andrew Cemana a Johna Blahy.
Více Jaromír Marek.
"Dnešní americká výzva předurčuje směr lidského usilování,
jsem na schůdcích a vstupuji do průlezu".
To byla poslední slova, která 19. 12. roku 1972 pronášel
Eugene Andrew Ceman když opouštěl povrch Měsíce. Od té
doby lidská noha na toto vesmírné těleso nevkročila. To je fakt,
který ví každý, kdo se alespoň trochu zajímá o kosmonautiku.
Málokdo však ví, že během svého pobytu na měsíčním povrchu
měl s sebou Ceman malou československou vlaječku! Proč?
Eugene Andrew Ceman, jeden z nejproslulejších kosmických
veteránů, měl české předky!
"Já jsem Američan druhé generace s českými i slovenskými
kořeny. Rodiče matky byli Češi, z malého městečka poblíž
Tábora, otcovi rodiče přišli ze Slovenska. Pamatuji se, že když
moji rodiče nechtěli, abychom my děti rozumněli o čem mluví,
bavili se spolu česky a slovensky. Často jsem jezdil k prarodičům
na farmu do Wisconsinu. Tam se mluvilo pouze slovensky.
Ovšem jediná slova, která znám jsou výrazy, které používal
dědeček když křičel na neposlušný dobytek, ale to nejsou slova,
která bych zde mohl opakovat!"
Dodal Ceman, který spolu s dalším slavným astronautem,
Johnem Blahou navštívil v uplynulých dnech Českou republiku.
Rovněž Blaha, muž který podnikl pět výprav do vesmíru na
palubě tří raketoplánů a před čtyřmi lety pobýval přes čtyři
měsíce na orbitální stanici Mir, má české předky. Jeho dědeček
pocházel z Herálce na Českomoravské vrchovině.
"Dědeček s námi žil do mých osmi roků. Česky nemluvil, ale
věděl jsem vždy, že naše rodina odtud pochází. Nikdy by mě ale
nanapadlo, že se do země mých předků podivám. Když zde ale
došlo k politické změně, navštívil jsem Herálec s mojí ženou a
byl to zvláštní pocit! Blaha je v Americe neobvyklé jméno, a bylo
příjemné vidět, že v České republice republice je spousta Bláhů,"
poznamenal astronaut.
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Pro děti přijde Mikuláš!!!
9. prosince mezi dvanáctou a jednou hodinou po
poledni na Titirangi Beach.

Asociácia Čechov a Slovákov v Aucklande

1 / 273 Pakuranga Road, Pakuranga, Auckland
The Office of Ethnic Affairs in Auckland
V Aucklandu vznikl nový úřad, který řeší problémy
emigrantů. Vydává dva časopisy:
Ethnic Link a Ethnic Communities Directory které jsou
k dispozici u Mirka Pistory. Pravděpodobně budou
probírat i problémy o uznání vzdělání z ČS středních škol.
Dušan Dudas
Náš krajan Dušan Dudas vyhrál první cenu v soutěži Body
Builders over 40 years a bude trénovat novozélandský
tým na Mistrovství Australasie 2001! Gratulujeme mu!

České listy -- Welcome to The Heart of Európe
Klub dostává zdarma 5 výtisků České listy od MZVČR

též dostáváme 5 výtisků Welcome to The Heart of
Európe který je v anglickém jazyce. Tento časopis má
spoustu fotografií velmi pěkné kvality.
Zájemci volejte Mirka Pistoru tel., 473 0833
Klubovní knihovna

Knihovna klubu je na adrese: 1/273 Pakuranga Rd.,
Pakuranga a mají ji na starosti manželé Hochovi.

Máme objednanou halu, která je přímo na pláži, tam
budeme mít jídlo a pití (B.Y.O. - každý něco doneste
prosím.) Když bude nevhodné počasí budeme v hale.
Bude hrát skupina Gypsy Strings klasickou taneční
hudbu.
Dejte vědět, kdo může co donést - přenosné BBQ, balón,
volejbalovou síť, hry pro děti, atd., a kdo má zájem se o
co postarat.
Dětem koupí dárečky klub. Dospělí si přinesou dárečky
sami - každý koupí něco v hodnotě maximálně 5 dolarů.
Též bude tombola.
Pro více informací volejte Mirka Pistoru - tel., 473 0833
nebo mobil 021 112 0438____________________________

Potřebujeme vaše návrhy
Pravidelné střetnutí členů klubu
Na schůzi členského výboru bylo navrženo aby jsme se
setkávali pravidelně v určitý den, například každou
poslední neděli v měsíci nebo každou druhou neděli
například v Epsom hale. Prosíme o vaše návrhy.
Dětské odpoledne
Každý měsíc by jsme mohli organizovat dětské
odpoledne, kde by se dětem mohli číst pohádky z knih
které máme v knihově a nebo promítat videa, případně by
se mohli učit lidové písně a tance. . .
Napište kdo má zájem.
Sportovní akce
Po Mikuláši se budou konat letní sportovní akce a výlety.
Pošlete vaše nápady!

Knihovnu můžete navštívit když předem zavoláte.
Tel., 576 8135. Poplatky: 10c pro členy a 50c pro nečleny
(musí zanechat adresu a telefonní číslo.)
Kdo chce klubu darovat knihy, nechť pošle E-mail,
přijdeme si pro ně. Případně je můžete doručit osobně.

E-Mailová adresa Česko-Slovenského klubu v Aucklandu

je: csklub@hotmail.com
Sekretářka klubu, Žaneta Kubovicová
Telefon: 309 1547 nebo mobil 021 132 9719

Klubovní Videokazety

Videotéka klubu je na adrese: 1/34 Speight Rd.,
Kohimarama a mají ji na starosti Mirka Sýkorová a
Pavel Janovec. Videa si můžete vypůjčit když předem
zavoláte. Tel., 578 2355, mobil 021 148 4074 Mirka
nebo mobil 021 357 015 Pavel
Poplatek je 1 dolar za videokazetu pro členy. Nečlenům
nepůjčujeme ale máte možnost si zaplatit členství přímo
Mirke nebo Pavlovi a video si vypůjčit.

N.B.S. Kurzový lístok platný od 15.11.2001

Vánoční štrůdl
Marika Maher vám upeče na objednávku vánoční štrůdly
podle vaší chuti: ořechové, makové nebo jablkové.
Za celý plech pouze 12 dolarů.
Péct bude 20. a 21. prosince.
Pro objednávky volejte Mariku na tel., 534 3600
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Austrálie

1 AUD

25.47Sk.

Česká republika

1 CZK

1.28Sk.

EMU

1 EUR

42.76Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.10Sk.

Německo

1 DEM

21.86Sk.

USA

1 USD

48.63Sk.

V. Británie

1 GBP

69.99Sk.

Záruka - Přijde pán do obchodu se sportovními

©

©

Stěžuje si host u majitele hotelu: “To je neslýchané!
V noci jsem chytil přes třicet blech!”! “Nemohl byste
tu, pane, ještě zůstat?” na to majitel, “měl bych pro vás
práci...”

potřebami a ptá se prodavačky: “Prodáváte padáky se
zárukou?” “Jistě pane, kdyby se vám náhodou neotevřel,
tak přijďte, my vám ho okamžitě vyměníme.”
Baví se dvě sousedky na chatě: “Paní Babulová, proč
si nedáte do zahrady k sazenicím nějakého strašáka?”
“Není třeba, paní Bílá, jsem tam skoro celý den.”
Potká dívka bývalého kolegu ze studií. “Co se to
dovídám!? Ty prý si bereš Hanu!” “Ano beru si
Hanu.” “Ty jsi se zbláznil! Taková holka, ještě k tomu
rozhazovačná, o povaze ani nemluvím!” “Nepřeháníš
trochu?” brání se mladík. “Mne ji nebudeš učit znát! Jsem
přece její nejlepší přítelkyně.”

To je nemožné, že chutná divně. Abych udržel cenu, dělám
ho teď z pomerančů!

Potkají se dva kamarádi a jeden vypráví druhému:
“To já znal jednoho, který kouřil stovku cigaret
denně a dneska si už nezapálí.” “To má tak silnou vůli?”
Ptá se druhý kamarád. “Kdepak, on zemřel.”

©

©

’’Patnáct piv za jediný večer!” žasne host v restauraci
nad výkonem svého souseda u stolu. A já jsem si o
vás myslel, že jste ve spolku abstinentů!”
“Jsem, ale tento měsíc jsem zapomněl zaplatit členské
příspěvky...”

Ptá se kamarád kamaráda: “Jaké ženy se ti nejvíc
líbí? Seriózní a nepřístupné, nebo veselé a
lehkomyslné?” “Víš, to záleží na tom, zda jde o mou ženu
nebo o cizí!”

’’Pane vrchní, přineste mi jedno malé světlé!”
“Ale vždyť máte před sebou velké...”
“To malé chci na dolití toho velkého...”

Muž přišel do hospody, poručil si deset piv a rychle
je vypil. Pak si poručil pět piv, tři piva a jedno pivo.
Hlava mu klesla na prsa a jazyk se pletl, když si mrmlal
sám pro sebe: “To je zajímavé, Pavlíku, čím méně piješ,
tím více jsi opilý...”
Cigán jde na ples a vede s sebou dítě. Pořadatel ho
ale upozorňuje: “Pane, s tím dítětem nemůžete na
ples dospělých!”
“Však ono nejde na ples, já ho vedu do tomboly!”

©

Moc se nepošklebujte, zítra se zdražuje seno!

Automobilista přejel husu. Vystoupil ven, rozhlédl
se, potom husu popadl a schoval do kufru. Ještě než
stačil nastoupit zpět do vozu, ozval se zpoza plotu hlas
hospodyně: “Hej, pane! Doufám, že mi nebudete tvrdit, že
tu husu vezete do nemocnice!”

©

Potkají se dva kamarádi, kteří se delší dobu neviděli.
“Co kdybychom si spolu zašli na fotbal?” navrhuje
jeden. “Koupíme si půlitra a při každém gólu si dáme po
baňce!” Udělali tak a když se po bezbrankové remize
vraceli ze stadionu, ten druhý navrhne: “Příště půjdeme
raději na házenou!”

Muž přijde do nemocnice navštívit přítele. “To je
neuvěřitelné! Ještě včera jsem tě viděl v kavárně
tancovat s takovou pěknou blondýnkou... Jak jsi se sem
dostal?” “Moje žena mě viděla taky.”

Fotbalové utkání skončilo, za rozhodčím přichází
kapitán poraženého mužstva a prohodí: “Byla to
vynikající hra. Můžete litovat, že jste si právě dnes
zapomněl brýle.”

©

Otec k dospívající dceři: “Konečnější dostala rozum
a už netelefonuješ tak dlouho. S kým jsi mluvila?”
“Nevím, on to byl omyl.”
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Piknik v Bclmont Domain parku

zprávu

Neděle 25. listopadu 2001 ve dvě hodiny.
Příjemné prostředí s dětským hřištěm a
tenisovými kurty na blízku.

EUROFORUM (WELLINGTON)

VÁNOČNÍ KOLEDY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

V parku je několik elektrických barbekue, ale
jídlo na opékání si doneste své.

Jako každý rok tak i letos pořádá Euroforum Vánoční
koledy v Botanické zahradě.
Koledy budou zpívat skupiny různých národností v
národních krojích.
Tento pořad je vždy velmi úspěšný.
Svíčky při kterých se koledy zpívají budou ke koupi a
též lehčí občerstvení.
Výdělek jako každý rok z této akce je darován
Červenému kříži.

Též si můžete donést své skládací židle nebo
nějakou deku na kterou si můžete sednout.

Ti, co si nejsou jisti jak se tam dostat mají
mapu pod tímto textem a též mohou zavolat
předsedkyni klubu
Janě Baborové tel.: 567 0510

Jsem si jist, že všichni kteří přijdete

B
E
L

v neděli 9. prosince 2001 v 7 hod. večer
nebudete litovat a pěkně se pobavíte.
V případě nevhodného počasí akce bude odložena na
neděli 16. prosince 2001 v 7 hod. večer.

Upozornění!!!
V minulém čísle pod titulkem

(Tradiční vánoční koledy)

M
O
N
T

bylo uvedeno nesprávné datum

Hledá se
Okresní úřad Plzeň - sever se obrábí se žádostí na
Generální konzulát v Sydney o pomoc při zjištění
současné adresy:

Helena Adlerova, poslední adresa c/o Hilde Kulka,
Empire Buildings, Swanson St., Auckland

D
O
M
A
I
N

Má-li někdo nějaké informace ohledně hledané osoby,
prosím, informujte Generální konzulát v Sydney.
Telefonní číslo: 0061 2 9371 0479
Mgr. Petr Starý, konzul

Též můžete volat redakci na tel.: 04 478 5977

Zemřela ve VVellingtonské nemocnici
9. října 2001 dlouholetá členka našeho klubu
paní Jana

Holečková

Pohřeb se konal v kostele St Francis de Sales
Mersey Street, Island Bay 12. října 2001
Pan Holeček byl ředitelem Baťovy továrny v
Island Bay a podporoval emigranty kteří na
Nový Zéland přijížděli v padesátých létech.
Krajané vyjadřují soustrast pozůstalým její

íř

rodiny.

P
A
R
K

íř

13

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 5. prosince 2001 v 19.30 hod.
Vánočnípečivol: Vanilkové rohlíčky
Suroviny: 7 dkg cukru, 28 dkg hladké mouky, 1 žloutek, 7 dkg mletých mandli nebo jiných ořechů
a 14 dkg másla.
Postup práce: Prosátou mouku a všechny suroviny smícháme v hladké těsto, vyválíme váleček, ze
kterého krájíme malé kousky. Z těchto kousků tvoříme rohlíčky. Ukládáme je na olejem vymazaný
plech a pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200°C. Teplé rohlíčky sypeme cukrem do kterého jsme
přimíchali vanilkový cukr.

Vánočnípečivo 2: Linecká kolečka
Suroviny: 32 dkg mouky, 10 dkg cukru, 20 dkg másla, 1 vejce a baliček vanilkového cukru.
Na dohotovení: marmeládu nebo džem podle chuti a moučkový cukr s vanilkovým cukrem.
Postup práce: Vvšechny suroviny zaděláme v hladké těsto, které uložíme do lednice asi na 2hod.
Vychlazené těsto pak vyválíme na plát a kulatým tvořítkem vypichujeme kolečka. Do jedné poloviny
vykrájených koleček ještě uprostřed vykrojíme kolečko menším vypichovátkem. Všechna kolečka
dáme na plech a pečeme v troubě při 220°C. Vychladlá kolečka spojujeme marmeládou a jemně
pocukrujeme cukrem, který jsme předem smíchali s cukrem vanilkovým.

Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, NewZealand. 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

