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Hrad Karlštejn
Nejznámější a nejvýznamější český hrad, národní
kulturní památka, je dílem českého krále a císaře Svaté
říše římské Karla IV. Sloužil jako místo k uložení říšských
korunovačních klenotů, ostatků svátých i k panovníkovu
odpočinku a rozjímání.

Byl vystavěn v letech 1348-1357 na terasách vápencové
skály při levém břehu Berounky. V době husitských válek
tu byly uloženy i české korunovační klenoty. Hrad odolal
husitskému
obležení
pod
vedením
Zikmunda
Korybutoviče v roce 1422, v roce 1646 byl vyloupen
Švédy. V letech 1578-1597 byl renesančně opraven za
vedení O. Aostalise de Sala. Po odvezení korunovačních
klenotů v roce 1619 zájem o něj postupně klesal, v roce
1755 byl darován nově založenému ústavu šlechtičen v
Praze. V letech 1887-1899 byl restaurován podle
puristických zásad B. Schmidtem a J. Mockerem. Úpravy
mu sice vrátily ideální středověký vzhled, umělecká
hodnota tím však utrpěla. Od 19. století byl oblíbeným
cílem výletníků, inspirací malířů, básníků i dramatiků.
Hrad má čtyři základní části: předhradí se vstupní
branou, purkrabství se studniční věží 84 m hlubokou
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studnou, obytnou část s císařským palácem a Mariánskou
věží a hranolovou Velkou věž, vlastní srdce hradu, na
nejvyšším místě kopce. Jednotlivé články byly výškově
odstupňovány podle svého významu. V hradních
místnostech se dochovala jedinečná výzdoba. V císařském
paláci vyniká dvořenínská světnice, manská síň s kaplí sv.
Mikuláše, světnice císaře Karla s původním táflováním a
bohatým kazetovým stropem a císařova ložnice. Stěny
kostela P. Marie v Mariánské věži zdobí nástěnné malby
s výjevy z Apokalypsy a tři ostatkové scény s Karlem IV.
z doby kolem roku 1370. Drahokamy a cenné fresky s
podobiznami Karla IV. a císařoven jsou v kapli sv.
Kateřiny. Stěny kaple sv. Kříže ve Velké věži pokrývají
drahokamy, pozlacená
klenba
představuje
oblohu, unikátní je
soubor 127 deskových
obrazů
od
mistra
Theodorika z let 13571363,
představují
podoby světců a světic,
tzv. Nebeské vojsko
Kristovo.
Umělecky
mimořádně cenný je i
triptych Tomasa de
Modena ze 14. století
(otevřeno celoročně s
výjimkou února).
V obci, původně
zvané Budňany (podle
bud stavebních dělníků), stojí na výšině gotický kostel sv.
Palmacia z roku 1351, obnovený v 18. století. Před farou
je socha sv. Šebestiána z roku 1714 z dílny M.B. Brauna.
Turisti najdou parkoviště aut pod hradem kde se
samozřejmě za parkování platí.

okamžiku Ptáčkovy smrti byla už autorita mladého a
schopného Jiříka z Poděbrad natolik mocná, že takřka
automaticky a samozřejmě převzal roli svého mrtvého
učitele. Hned v září 1444 byl zvolen vrchním hejtmanem
východočeského spolku. Bylo mu čtyřiadvacet roků. Do
politické ofenzívy přešel namísto Rožmberka on. Byl
diplomat každým coulem. Na všech stranách začal
získávat spojence, zejména v kališnických řadách, z nichž
se v červnu 1448 na sjezdu v Kutné Hoře ustavila tzv.
poděbradská jednota. Rožmberk reagoval tím, že ze svých
šlechtických přívrženců počal organizovat proti spolek,
tzv. jednotu strakonickou: ustavila se v únoru 1449 ve
Strakonicích - odtud název. Ale to už bylo pozdě: Mezitím
se Jiřík stihl zmocnit samotné Prahy, která zásluhou
nejvyššího purkrabího Menharta z Hradce byla po léta
baštou reakce.
Počátkem září 1448 předvedl Poděbrad svým vnitřním
nepřátelům lstivý vojenský manévr. Předstíral, že u
Kačiny na Kutnohorsku shromažďuje vojsko k tažení do
Saska, kde měl staré nevyřízené účty, a když se zbrojné
oddíly sešly, zaútočil s nimi na zcela nepřipravenou Prahu.
Město se mu vzdalo prakticky bez boje.
Do české metropole vstoupil Jiřík
nikoli už jako vrchní hejtman
poděbradské jednoty, nýbž jako
“správce všech obcí českých
příchylných k zákonu božímu” (ke
kališnictví). Katoličtí preláti před
ním utekli z města. Konšelé byli
vyměněni. Spojenec Rožmberkův
Menhart z Hradce byl zatčen a
Poděbradský erb s
uvězněn na Poděbradech. (Po čase
třemi vodorovnými
ho Jiřík propustil, ale churavého,
pruhy
takže Menhart hned vzápětí v únoru
1449 zemřel a jeho věznitel byl pak obviňován, že ho
zákeřně odstranil.) Do Prahy se mohl vrátit kališnický
arcibiskup a přítel Jiříkův Jan Rokycana, který po léta žil
“v exilu”, Hradci Králové. Pan správce se zmocnil klíčové
pozice ve státě a určoval od nynějška běh věcí veřejných.
Zdaleka ne všichni ovšem jeho správcovství uznávali.
'1 ento titul mu na sjezdu v Kutné Hoře přiřkli zatím pouze
kališníci. Jiřík proto musel přimět k poslušnosti ještě
mnohé vnitřní nepřátele. Strakonická jednota proti němu
pozdvihla zbraň. Také táboří, kteří si udržovali některé
věroučné a rituální praktiky z let husitských válek, se proti
Jiříkovi postavili, avšak ten si ve válce, do níž konflikt
rychle přerostl, vynutil kromě příměří i všeobecné uznání.
S určitým zpožděním musel nakonec kapitulovat i hlavní
rival Oldřich z Rožmberka.
V dubnu 1452 byl dvaatřicetiletý Jiří z Poděbrad na
českém sněmu zvolen za zemského správce. Zatím na dva

Pokračování:
Na častých krajských sjezdech se vedle sebe setkávali
kališníci s katolíky a ve vzájemném dialogu, obvykle
konfliktním, přijímali opatření vůči těm, kdož v
bezkráloví nacházeli příležitost k bezohlednému
sebeprosazování. Spolupráci landfřídů pak zabezpečovaly
zemské sjezdy, na kterých se řešila - opět konfliktně i
těžkopádně - problematika celostátní, zejména otázka, jak
státu opatřit krále.
Fungování náhražkového,
spontánně vzniklého správního
stroje mělo samozřejmě k
harmonii daleko. Nicméně
proti destrukci a anarchii se tu
vědomě stavělo konstruktivní
myšlení. Proti samovolnému
rozkladu vystoupili noví, silní,
sebevědomí lidé, kteří nakonec
unesli konstrukci státu na
svých bedrech. Aktivita těch
mužů takřka už renezačního
formátu
nesmí
být
přehlédnuta, má-li mít obě nohy. A zdůrazněme: mezi
osobnostmi, jimž náleží zásluha o udržení základních
funkcí českého státu, během krátkého času vynikl Jiřík z
Poděbrad.
Některé krajské landfrídy záhy projevily sklon k
integraci. Nejýrazněji i nejrychleji se tendence ke
společnému postupu vyhranila tam, kde správu řídily
skutečné osobnosti. Tak tomu bylo zejména ve
východních Čechách. Hradecký, chrudimský, čáslavský a
kouřimský kraj brzy vytvořily jakýsi čtyřspolek, jehož
hlavou byl obratný Hynek Ptáček. Těsnou spolupráci s
východočeským
svazem
navázal
také
landfiíd
mladoboleslavský, kde jako jeden z hejtmanů působil Jiří
z Poděbrad. V Ptáčkovi nalezl mladík cele zaujatý
politikou zkušeného učitele.
Zatímco východní Čechy

byly
ohniskem
postupně
soustřeďujícím kališnické síly z
celé země, katolický protipól
moci tvořily Čechy jižní, odkud
politiku
západních
a
severozápadních
landfřídů
ovládal mefistofeles tehdejších
časů Oldřich z Rožmberka.
Když v srpnu 1444 zemřel na
Ratajích “východočeský král”
Český královský lev z
Hynek Ptáček, zdálo se, že
doby poděbradské
“král jihočeský” snadno přejde
do ofenzívy a stane v čele státu. Nestalo se tak. V
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roky. Ale ve skutečnosti mu role vydržela i přes celou éru
Pohrobkovou a přivedla ho nakonec na panovnické křeslo.

ZA KRÁLE HOLCE
Byl to zlatovlasý kučeravý andělíček, ke kterému se v
Čechách po léta vzhlíželo. Hezký jak panenka a obdobně
užitečný. Král-dítě. Král-stín. Nevinnost budí sympatie. A
naděje. Sedmnáct roků, po celý svůj kratičký život,
ztělesňoval Ladislav perspektivu. Nejen pro český stát.
Také pro Rakousy a Uhry. Zdánlivě byl hlavní figurou, o
niž na politické šachovnici šlo. Pouze jako by se čekalo,
až “Holec” doroste. Až se iluzivní panovník stane
skutečným. Fakticky byl přinucen setrvat v roli, kterou mu
přiřkly už sudičky. Od kolébky do hrobu zůstal Ladislav,
Habsburk s polovinou lucemburské krve, pouhým
formálním dědicem otcových držav. Navenek vládl
vévodství rakouskému. Jako kojenci mu posadili na hlavu
uherskou korunu svatoštěpánskou, posléze se dočkal i
královské koruny české. Ale všechno to byla jen vysoká
hra, byť sebeokázalejší. K opravdové moci a k právu
vladaření Ladislav nedorostl. Přinejmenším to nestihl.
Zemřel dřív, než se dokázal vymknout cizí kontrole.
Nikdo ani netoužil po jeho samostatnosti a svéprávnosti.
Nikdo nemínil sirotka formovat v osobnost adekvátní
panovnickým úkolům. Jako loutka, za kterou se tahá, či
jako panenka na hraní byl Ladislav cennější. Kdekdo chtěl
být “králi Holci” poručníkem... Zvykl si. Žil si sice v
hedvábí a mušelínu, současně však za mřížemi ze zlata...

bezkráloví k uplatnění ambic, k prosazení vlastních cílů.
Královna matka od počátku chápala, co je v sázce.
Rozhodnuta chránit zájmy synka i své vlastní, rychle
zařídila Pohrobkovo provolání za uherského krále
Ladislava V., dokonce ho ve Stoličném Bělehradě dala
okamžitě korunovat, aby mu pojistila alespoň jednu ze
zděděných zemí. (Ani to neprošlo bez konfliktu a války.)
Děcku v povijanu ještě nebyly tři měsíce, a už mu zkusili
nasadit královský diadém (15. května 1440). Mohl však
symbol vladařské moci držet na hlavičce kojenec? Kdeže!
Formální nároky a tituly Pohrobkovy se už tenkrát, a to na
celou jeho éru, proměnily v předmět spekulací a velkých
sporů, přičemž on sám byl událostmi vlečen a nijak je
neovlivňoval. Krásný chlapec se zlatými vlásky se stal
zajatcem vlastní vznešenosti. Zajisté, kdekdo mu chtěl
pomáhat. Kdekdo ho chránil. Ochránci i poručníci
vystavovali na odiv čestnost motivů, aby pravé zájmy,
zištnost a touhu po mocenském sebeuplatnění, skryli ve
stínu. Nejprve se “ve jménu matky i syna” Pohrobkových
uherských nároků ujali napohled spravedliví Alžbětini
rytíři, například kondotiérsky založený Jan Jiskra z
Brandýsa, pak i jiný ostřílený válečník, největší feudální
magnát v Uhrách Jan Hunyady. Po brzké smrti královny
vdovy (1442) se poručnictví nad batoletem rád chopil jeho
strýc, římský král Friedrich III. Štýrský. Leč i jemu byl
zlatovlasý andílek dobrý hlavně k politickým licitacím a
intrikám.

ZA GROŠ OVCE
Když umíral Ladislavův otec
Albrecht
II.
Habsburský
(1439), byla jeho manželka,
málo milující, zato ambiciózní
Alžběta Lucemburská, v pátém
měsíci těhotenství. Albrechtův
nástupce,
dědic
tří
významných evropských trůnů
českého, uherského a
rakouského, byl zatím v
Ladislav Pohrobek podle embryonálním stavu. Ten fakt
reliéfu na náhrobku pak zásadně ovlivnil jeho příští
královské mauzoleum
osudy. Ladislav, od narození
Alexandra Colina, chrám
přezdívaný Pohrobek, přišel na
sv. Víta v Praze
svět (22. února 1440) ve
chvíli, kdy už v čerstvých vodách bezvládí na všech
stranách kroužili dravci, připravení kořistit z
nepřítomnosti centrální moci.
Političtí zlatokopové otevírají své klejmy nejrychleji a
nejraději právě v takových nepřehledných momentech.
Nyní byl jeden panovník v truhle, druhý - jeho nástupce u prsu kojné. Cožpak se na feudály neusmálo štěstí?
Zatímco Pohrobek v blažené nevinnosti po léta zůstával
mimo soutěž, vynořily se ve všech třech opuštěných
zemích osobnosti, které tím nebo oním způsobem využily

Kuriozita ze silnice - zájezd bůhvíkam, snad na slavnost do
města. Skupina lidí se hromadně kamsi přepravuje ve voze
s košatinovou korbou

O prozatímní správu v zemích bez skutečného krále se
rozpoutal dlouhý a spletitý boj. V Rakousích strhl na sebe
nejvíce vlivu rod Celských, v Uhrách Hunyadyové, v
českém státě zprvu Oldřich z Rožmberka, časem Jiří z
Poděbrad.
V našem státě vládl “král Holec” čtyři roky. Od října
1453 do listopadu 1457, kdy náhle, za okolností po věky,
totiž až donedávna neobjasněných, zemřel. Nebylo mu v
tom okamžiku ještě ani osmnáct. Nezapsal se do českých
dějin žádným významným činem, osobně je prakticky
takřka neovlivnil. Přesto je jeho jméno spjato s lety
udivující hospodářské prosperity země, s časem, kdy
Čechy žily uprostřed relativního dostatku, kdy potravin i
zboží bylo tolik, že ceny výrazně poklesly a dosáhly
nebývalé hladiny.
Pokračování příští měsíc

JÁCHYMOV

první

RAdoNovÉ Lázně

na světě

(zaLoženo

1906)

léčbou. U méně komlikovaných čerstvých onemocnění
trvá subjektivní zlepšení několik let. U chronicky
nemocných je pozitivní účinek od 8 do 14 měsíců. Velkou
předností jáchymovské lázeňské léčby je to, že všechny
terapie (s výjimkou brachyterapie, RTG - terapie) provádí
přímo v lázeňských domech. Pacient je prakticky po celou
dobu pod lékařským dohledem. V lázeňských domech lze
samozřejmě poskytovat všechny druhy dietní stravy.
Zajištěn je i rozsáhlý kulturní program včetně
nejrůznějších výletů.
Standartní jáchymovská léčba trvá 21 dnů - u
gerontoterapie se doporučuje léčba trvající 28 dnů.
Reservace a více podrobnější informace dostanete na
adrese: LÉČEBNÉ LÁZNĚ, a.s.

Pokračování z minulého čísla:
Ve speciálních případech, kde klasická jáchymovská
radonová terapie s fyzikální léčbou, léčebným tělocvikem
a dalšími reflexními metodami není dostatečně účinná, se
používá protizánětlivá a analgetická brachyradiumterapie
nebo hloubková rentgenová terapie.
Brachyradiumterapi e
je radiologická metoda
využívající
velmi
příznivého
účinku
záření ze zářičů radia
226. Tyto zářiče se
umísťují ve formě
aplikátorů
ve
vzdálenosti cca 2 m od
kůže.
Základem
brachyterapie je zdroj gama-záření, a to ve foímě solí,
které jsou umístěny ve vzduchotěsných dutých kovových
jehlách a navíc chráněny platinovým nebo stříbrným
obalem.
Vlastním zdrojem gama-záření procházejícím obalem
jehly jsou dceřinné produkty rozpadu radia, a to
především izotopy olova 214 Pb a 210 Pb a izotopy
bizmutu 214 Bi 210 Bi. Radioaktivita jednotlivých
aplikátorů, skládajících se z 1 až 3 jehel vložených do
nosičů z umělých pryskyřic, činí: 12,2 až 43,3 mgekv 226
Ra.
Hloubková rentgenová terapie se provádí přístrojem
STABILNIPAN od firmy SIEMENS. Aplikované
protizánětlivé, analgetické, sumární, povrchové dávky se
pohybují při jedné ozařovací sérii od 3,5 do 5 Gy. Tato
terapie se používá tam, kde je nutno ozařovat větší plochu
nebo dopravit účinnou dávku do hlouběji umístěných
kloubů, svalů, šlach nebo jiných tkání.
Význam brachyterapie spočívá v lokálním využívání
analgetických a výrazně protizánětlivých účinků gama záření s omezením zatížení celého organizmu. Velmi
účinné je použití kombinace alfa a gama - záření při
onemocnění jako MORBUS BECHTĚREV.
Jedná se o tradiční terapii, která se používá pouze v
Jáchymově - pod přísnou kontrolou odborných lékařů teprve po důkladném vstupním vyšetření, laborantním
vyšetření a důkladné kontrole. V Jáchymově je tisíce
pacientů v evidenci s velmi dobrými výsledky bez
jakýchkoliv vedlejších účinků.
Úspěchy jáchymovské alfa-terapie v kombinaci s
dalšími fyzikálními metodami, hydroterapií, cíleným
léčebným tělocvikem (zcela speciálním pro pacienty s
Bechtěrevovou nemocí) doplněné brachyterapií a v
některých případech i hloubkovou rentgenovou terapií
mají v porovnání s medikamentózni léčbou výrazně delší
účinek. Trvání pozitivního léčebného účinku závisí na
stupni onemocnění a délce trvání obtíží před lázeňskou

Tel.:

Lázeňská správa
362 51 Jáchymov
Czech Republic
00420 164 811 208, Fax: 00420 164 811 730

Trochu historie o Jáchymovském kraji
Jáchymov leží na jižním
svahu Krušných hor v
nadmořské výšce 650 m, v
oblasti, která je světovým
únikem co do počtu nerostů
(na pouhých několika km2 se
vyskytuje 230 různých
nerostů). Město založené r.
1516
hrabětem
Šlikem
několikrát výrazně zasáhlo
do celosvětové historie.
Poprvé na počátku 16.
století,
kdy
se
díky
obrovským nalezištím stříbrné rudy stalo svými téměř 20
tisíci obyvateli po Praze druhým největším městem v
Čechách. Z vytěženého stříbra se od r. 1520 razily mince
tzv. “Tholery” - “Thalery” - “Tolary” - “Dolary”, které
se staly oblíbeným platidlem nejen v Evropě, ale rozšířily
se až do Ameriky, kde daly jméno americkému dolaru.
V 16. století působily v Jáchymově dvě významné
osobnosti. Georg Agricola, který je považován za otce
mineralogie. Jeho dílo “Dvanáct knih o hornictví” bylo až
do konce 19. století jedinou encyklopedií tohoto druhu a
Johann Mathesius, který po ukončení studií u Martina
Luthera se stal jako kněz vůdčí duchovní osobností města.
Jeho nej významnějším dílem je “Sarepta”, sbírka
pokrokových kázání zaměřených na problémy horníků.
Druhou důležitou etapu v historii města lze označit
období kolem poloviny 19. století, kdy horníci stále častěji
místo na stříbro naráželi na minerál černý, těžký, který jim
vlastně přinášel smůlu. Chemik Martin Klaproth zjistil, že
tehdy byla objevena nová planeta Uran, která byla zrovna
tak tajuplná jako jáchymovský smolinec, byl pojmenován
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Uranem. Využitím tohoto objevu pro zprůmyslnění
výroby barev byl pověřen místní hutní mistr Adolf Patera,
a tak byla vedle stříbrné hutě vybudována továrna na
výrobu uranových barev, které se staly žádaným
exportním artiklem na celém světě. Těmito překrásnými
zářícími, ohnivzdornými barvami v nejrůznějších
barevných odstínech žluté, zelené, oranžové a černé se
zdobilo známé české sklo a porcelán. Když koncem 19.
století se těžba uranové rudy stala nerentabilní, rozhodla
tehdejší rakouská vláda uzavřít všechny tyto doly. To by
znamenalo úpadek města. Záchranou bylo, že v souvislosti
s objevem Rontgenových paprsků (1895) a o rok později 1896 radioaktivity Henrym Becquerelem začali manželé
Marie a Pierre Curieovi pracovat na objevení prvku, který
radioaktivitu vyvolává. Na povolení rakouské vlády jim
byla zaslána 1 tuna odpadového materiálu z jáchymovské
továrny na uranové barvy, z které se jim podařilo v Paříži
r. 1898 izolovat zcela nový prvek - senzační, zářící
RADIUM. Za tento jedinečný objev obdrželi manželé
Curieovi spolu s Henrym Becquerelem v roce 1903
Nobelovu cenu. Pozornost celého světa se opět zaměřila
na Jáchymov. Fyzikové Dr. Jindřich Mache a Dr. Štefan
Mayer v r. 1905 dokázali, že jáchymovské důlní vody
mají vysoký obsah vzácného plynu radonu.
Na základě této
skutečnosti byly r.
1906 založeny první
radonové lázně světa
- Jáchymov. Léčivé
účinky
jáchymovských
důlních vod při
onemocněních
pohybového ústrojí
byly
místním
horníkům známy již
po staletí. V 1.
dekádě 20. století
těchto
poznatků
využíval
místní
pekař Kuhn, který si
důlní vodu nechal
přinášet v dřevěných
putnách a podával
ve své pekárně první
jáchymovské
radonové koupele.
Roku 1907 byla v Jáchymově vedle stříbrné hutě a
továrny na uranové barvy postavena další továrna na
výrobu radia a tato byla jeho největším producentem na
celém světě až do počátku 2. světové války.
Rozvíjející se lázeňství a velmi dobré léčebné účinky
jáchymovských důlních vod vedly k rozhodnutí postavit
zde moderní lázeňský hotel “RADIUM PALACE”, který
byl otevřen r. 1912 a ve své době náležel k nejlepším v
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celé Evropě. Proto se v něm léčilo skutečně “horních deset
tisíc” - významné osobnosti politického, obchodního a
kulturního života. Postupně ve městě přibývalo lázeňských
domů a penzionů a Jáchymov se stal lázeňským městem
světového významu.
V roce 1938, kdy tato oblast přešla do správy Německé
říše, byla veškerá uranová ruda dodávána německé firmě
DEGUSSA a sloužila k výrobě tzv. kovových kostek.
Tyto byly materiálem k štěpení a palivem pro tzv. uranový
stroj - prototyp jednoho z prvních atomových reaktorů na
světě. Bylo to opět 5 tun “osudné” jáchymovské uranové
rudy, které byly zaslány do Institutu císaře Wilhema v
Berlíně k vědeckým pokusům.

Lázeňský dům ELEKTRA postaven v roce 1916

Prof. Otto Hahnovi se zde podařilo k vlastnímu
překvapení, neboť jeho vědecký výzkum měl vést k
vytvoření těžkých atomů než jsou atomy uranu, rozštěpit
do té doby nedělitelné atomové jádro. Jáchymov je tedy
oprávněně nazýván kolébkou atomového věku se všemi
jeho pozitivními i negativními vlivy na osud lidstva.
Období po 2. světové válce bylo poznamenáno
enormním rozšířením těžby uranové rudy, která byla
vyvážena do tehdejšího Sovětského svazu. V šachtách
pracovali v poválečných letech zajatci a později i političtí
vězni, a to za velmi krutých pracovních i životních
podmínek, a proto se o tomto období mluví jako o
“Jáchymovském pekle”. Na počátku 60. let byly postupně
všechny uranové šachty uzavírány. Zůstala pouze původní
šachta Svornost, která je téměř bez přerušení v provozu
dosud. Pracuje zde 21 horníků, kteří se výhradně věnují
získávání našeho nyní největšího podzemního pokladu léčivých radonových vod. V dole Svornost na 12. patře v
hloubce 500 m se nacházejí naše 3 prameny - pramen Ak.
Běhounka, Curie 1. o průměrné aktivitě 10,5 kBq/1 vody,
teplotě 32 °C a vydatnosti 400 1/min. Z nich se připravují
radonové koupele o aktivitě 5,5 až 7,5 kBq/1 vody, které
jsou základním léčebným prostředkem.
Brožurky z kterých jsou informace vybrány poskytla
Vlasta Tesaříková, ČR

Měsíc ve zprávách
Prezidenti Havel a Schuster předali
zástavy česko-slovenskému práporu
KFOR
Prezident Václav Havel a jeho slovenský
protějšek Rudolf Schuster v Českém
Krumlově osobně propůjčili bojové
zástavy 1. česko-slovenskému praporu
KFOR. Jednotka se od března zúčastní
mírové operace v jihosrbské provincii
Kosovo. Slovenský ministr obrany Jozef
Stank v proslovu k vojákům připomněl, že
poprvé od rozdělení Československa
vzniká společná vojenská aktivita s
mírotvomým posláním. "Češi a Slováci
opět společně v jednom praporu v
nepokojném
prostoru
jihovýchodní
Evropy brání konfliktu a podporují rozvoj
spolužití národů. Může být lepší důkaz
nové kvality našich vztahů? Co je
výraznějším dokladem slovensko-české a
česko-slovenské
vzájemnosti?"
uvedl
Stank. Jeho český protějšek Jaroslav
Tvrdík zdůraznil, že česko-slovenský
prapor navazuje na odkaz jeho předchůdců
z operace Pouštní bouře, z mise
UNPROFOR, UNCRO či dalších operací.
"Čeští a slovenští vojáci tedy budou opět
po deseti letech pracovat společně v
mírové operaci," řekl Tvrdík.
Rádio Praha 25.1.2002

V Ústí nad Labem a Děčíně platí třetí
stupeň povodňové aktivity
Třetí stupeň povodňové aktivity, stav
ohrožení, vyhlásily v úterý povodňové
komise v Ústí nad Labem a Děčíně. Podle
odhadu pracovníků povodí bude Labe
stoupat i ve středu. Kulminovat by mělo
ve Čtvrtek či v pátek. Hladina by se mohla
zvednout až na sedm metrů. Voda již v
Ústí zatopila hlavní tah z Prahy do Děčína.
V Děčíně je zatopena komunikace mezi
Dolním a Prostředním Žlebem, pod
Tyršovým mostem a některé další menší
komunikace. Na Labi je také od dopoledne
přerušena lodní doprava mezi Děčínem a
hranicí s Německem. Plavba mezi
zdymadly Střekov a Děčínem je přerušena
již od pondělního večera.
První stupeň povodňové aktivity, stav
bdělosti, byl zaznamenán na přibližně
čtvrtině míst, kde hydrometeorologové
sledují výši hladin českých a moravských
toků. Druhý stupeň platí na celém Labi,
Mži, Radbuze, celé Ohři, Nežárce, Sázavě,

Tiché Orlici, Ploučnici, Jihlavě a Moravě.
Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, trvá na
dolní Orlici, Metuji, Labi v Němčících a
Cidlině a horní Dyji. Povodňová vlna v
příštích dnech zasáhne také Přelouč, kde
může hladma stoupnout na stupeň
ohroženi.
Radio Praha 29.1.2002

Ruskem. Českou republiku na konferenci
zastupují vládní zmocněnec pro přípravu
pražského setkání NATO Alexander
Vondra a náměstek ministra obrany Štefan
Fille. Mezi asi 250 delegáty dvoudenní
konference je 38 ministrů nebo jejich
zástupců.
Rádio Praha 2.2.2002

Matsushita chce v Plzni zvýšit výrobu
Japonská společnost Matsushita chce do
svého závodu v Plzni, kde je nyní
zaměstnáno přibližně 1700 lidí, přijmout
dalších 300 zaměstnanců. Ve druhé
polovině letošního roku firma počítá se
zvýšením
roční
výroby
televizorů
přibližně o 100 tisíc na 1,2 miliónu kusů.
Plzeňský závod Matsushita Television
Central Europe byl vůbec první investicí
Japonska v České republice. Továrna
zahájila výrobu televizorů roce 1997 a do
dnešního dne překročila jejich produkce
tři milióny kusů.
Radio Praha 29.1.2002

Telefon si kvůli změně tarifů odhlásilo
50.000 klientů Telecomu
Přibližně 50 tisíc z 3,8 miliónu klientů
Českého Telecomu požádalo podle
mluvčího firmy Vladana Crhy do konce
ledna o zrušení telefonní linky kvůli
únorové změně tarifů. Telecom snížil ceny
hovorného, ale výrazně zvýšil paušál.
Dalších 320.000 klientů se přehlásilo na
jiný cenový program.
Rádio Praha 2.2.2002

Rakouský kancléř Schüssel je pro
usmiřování mezi Rakouskem a ČR
Pro "pokračování procesu usmiřování"
mezi Českou republikou a Rakouskem ve
věci tzv. Benešových dekretů se ve čtvrtek
vyslovil rakouský kancléř Wolfgang
Schüssel (ÖVP). V rozhovoru pro
agenturu APA u příležitosti uplynutí
poloviny funkčního období koaliční vlády
lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ)
kancléř uvedl, že "téma Benešových
dekretů není nové, ale je staré jako konec
druhé světové války". Překážku vstupu ČR
do EU v dekretech nespatřuji, dodal
Schüssel.
Radio Praha 31.1.2002

V Hradci Králové uvařili nejdelší
tlačenku na světě
Nejdelší tlačenku na světě o délce 60,39
metru a váze 495 kilogramů uvařili řezníci
obchodu Hypemova v Hradci Králové.
Zabíjačková pochoutka, kterou přeměřili
zástupci z pelhřimovské agentury Dobrý
den, bude aspirovat na zápis do
Guinnessovy knihy rekordů. Obří tlačenku
vyrábělo šest lidí přes celou noc téměř
dvanáct hodin. Celkem spotřebovali 450
kilogramů
vepřových
kolen,
100
kilogramů vepřových kůží, deset kilo soli,
kilo pepře, dvě kila česneku a půldruhého
kila majoránky. Po změření tlačenku
pracovníci
obchodu
v
rámci
zabíjačkových
hodů
rozdali
mezi
nakupující. Podle odhadů se z ní mohlo
nadělat kolem 6000 porcí.
Rádio Praha 2.2.2002

V Mnichově se koná mezinárodní
konference o bezpečnostních otázkách
Přední politici z celého světa se v
Mnichově
účastní
konference
o
bezpečnostních otázkách. Diskuse se
nepochybně soustředí na boj proti
terorismu a na schopnost NATO čelit
novým
bezpečnostním
hrozbám.
Náměstek ministra obrany USA Paul
Wolfowitz se vyslovil pro začlenění
dalších států střední a východní Evropy do
NATO. Požadoval také prohloubení
vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a

Rakovina straší civilizovaný svět stále
víc a víc
Zhoubné nemoci jsou ve vyspělých
zemích stále větším problémem. Ročně v
Česku zemřou dva tisíce žen na rakovinu
prsu, šest tisíc lidí na rakovinu konečníku
a tlustého střeva a pět tisíc lidí, většinou
mužů, zemře na rakovinu plic. Léčba
zhoubných nemocí je sice stále úspěšnější,
nemocných ale přibývá. Nové metody
léčby a nové léky často donutí rakovinu k
ústupu nebo alespoň nemocným výrazně
prodlouží život, životní styl a prodlužující
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se věk však způsobují, že rakovinu má
stále více lidí. Zhoubné nádory jsou po
oběhových chorobách druhou nejčastější
příčinou úmrtí. V Česku na ně ročně
zemře téměř třicet tisíc lidí. To je asi
čtvrtina všech zemřelých. Nových případů
- u mužů nejčastěji rakoviny plic, u žen
rakoviny prsu - je ročně asi šedesát tisíc.
Ročně se nepříznivou diagnózu dozví na
celém světě 10 miliónů lidí a šest miliónů
jich zemře. V roce 2020 bude obětí podle
odhadů Světové zdravotnické organizace
již 10 miliónů ročně. Hlavními příčinami
nemocí jsou kouření, nezdravý jídelníček
a pobyt na slunci. Dědičnost hraje roli
zřejmě jen u rakoviny tlustého střeva a
konečníku, kterou čeští muži trpí
nejčastěji na světě. "Asi k tomu má český
národ genetické buňky," uvedl primář
interního oddělení pražské Ústřední
vojenské nemocnice Miroslav Zavoral.
Vědci spojují tuto chorobu také s pitím
piva, jehož kvasinky mění flóru v trávicím
traktu. "Také vysoká spotřeba alkoholu s
sebou nese řadu závažných zdravotních
rizik
včetně
zvýšeného
výskytu
zhoubných nádorů v orgánech, na něž
přímo působí alkohol," uvedl Zdeněk
Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině.
Snaha najít léčbu, která by šla univerzálně
použít na zhoubné choroby, zatím nevedla
k cíli. Přesto mají lékaři k dispozici stále
účinnější léky, například preparát Glivec
pro nemocné s leukémií. U dětí se již daří
uzdravit tři čtvrtiny pacientů. Největší roli
však stále hraje zásada jít k lékaři včas. U
nádorů konečníků či prsu mají pacienti,
kteří
jsou
léčeni
včas,
až
devadesátiprocentní šanci na vyléčení.
Téměř polovina českých pacientek však
přichází pozdě.
Radka Wallerová
Deník Bohemia - 3.2.2002
Vláda bude o hutnictví jednat
exkluzivně s indickou firmou ISPAT
Vláda přijala plán restrukturalizace
českého ocelářství. Jeho součástí bude
zahájení exkluzivních jednání s indickou
ocelářskou firmou ISPAT Intemational o
vstupu do Nové Huti. Plán dále počítá s
pokračováním
financování
firmy
Vítkovice Steel přes společnost Osinek,
dceřinou firmu Fondu národního majetku.
Ta by měla být kapitálově vybavena tak,
aby mohla reagovat i na nedostatek
kapitálu v Nové Huti.
Rádio Praha 4.2.2002
Rusko letos České republice splatí 210
milionů dolarů ze svého dluhu
Rusko by mělo do poloviny března

připravit ke zveřejnění stručný výtah
kompromitujících materiálů na disidenty
smlouvy s Českou republikou, která se
a k jejich diskreditaci, k zabraňování
týká splácení ruského dluhu. Plné
veřejného
vystupování
písničkářů
zveřejnění celého textu nepovažuje ruská
Jaroslava Hutky a Vlastimila Třešňáka a
strana podle mluvčí českého ministerstva
další kroky zaměřené na šikanování
financí Jany Vargové za vhodné. K
chartistů. Jako svědek u Obvodního soudu
odtajnění smluv o úhradě ruského dluhu
pro Prahu 6 hovořil i zemský rabín Karol
prostřednictvím
společnosti
Falkon
Sidon, který podrobně popsal, jak ho StB
vyzývá vládu již delší dobu opozice.
donutila k vystěhování do Německa.
Kabinet by měl podle pravicových
Rádio Praha 6.2.2002
poslanců říci, zda byla celá transakce
ekonomicky výhodná a zda neumožňuje
Obchodní mise chce rozšířit obchodní
vztahy Velké Británie s ČR
praní špinavých peněz. Vláda však tvrdila,
Do
České
republiky ve středu přicestovala
že smlouvy nemůže zveřejnit bez souhlasu
ruské strany. O možnosti zveřejnit text
obchodní mise 13 britských firem, jejichž
mezivládní smlouvy o umoření části dluhu
cílem je rozvíjet už existující obchodní
jednal náměstek ministra financí Ladislav
vztahy obou zemí. Firmy reprezentují
Zelinka se svým ruským protějškem
výrobu a služby například v oboru
Sergejem Kolotuchinem během jeho
měřících
a
stavebních
přístrojů,
třídenní návštěvy ČR.
marketingových konzultací. Český export
Ruský dluh vůči ČR původně činil 3,6
do Velké Británie vloni výrazně vzrost.
Obchodní bilance ČR loni skončila
miliardy dolarů, nyní je to zhruba 1,1
miliardy. Falkon odkoupil pohledávku za
schodkem 119 miliard, což je o 1,8
Ruskem ve výši 2,5 miliardy dolarů za 22
miliardy méně než v roce 2000. Dovoz
procent hodnoty, tedy zhruba za 20
loni v porovnání s předchozím rokem
miliard korun. Splácení dluhu bylo podle
vzrostl o 11,7 procenta a vývoz o 13,1
původního harmonogramu rozvrženo do
procenta.
roku 2020. Kolotuchin nevylučuje, že by
Rádio Praha 6.2.2002
mohlo nastat rychlejší splacení všech
Pirátská produkce CD v ČR dosahuje
závazků, pokud se ekonomická situace v
Rusku bude vyvíjet příznivě. Podle
až 50 procent trhu
Objem pirátské produkce na trhu
Zelenky by ruský dluh mohl být uhrazen
zvukových nahrávek se prudce zvýšil.
do pěti let. Současná jednání s ruskou
stranou skončila dohodou o vypořádání
Podle
Mezinárodní
federace
další části dluhu dodávkou zboží za 210
fonografického průmyslu (1FPI) dosahuje
milionů dolarů. Podle Vargové by mělo jít
v českých zemích až 50 procent. Před
o speciální zařízení pro jaderný výzkum,
třemi lety to bylo šest až sedm procent.
jaderné palivo, metalurgické výrobky,
Nárůst způsobuje masové vypalování CD.
elektrickou energii či náhradní díly a
Podstatnou část pirátské produkce na trhu
v ČR již netvoří polské zboží, ale
techniku pro armádu.
Rádio Praha 6.2.2002
nelegální zvukové nosiče z Ukrajiny,
především kompaktní desky. V případě
nelegálního zboží připraveného k likvidaci
Chartisté svědčí proti Obzinovi v
hodnota nosičů na černém trhu a škoda
kauze Asanace
způsobená legálním držitelům práv,
U Obvodního soudu pro Prahu 6
pokračoval
proces
s
bývalým
zejména
vydavatelům,
dosahuje
komunistickým
ministrem
vnitra
minimálně 90 miliónů korun. Jde o
Jaromírem Obzinou a jeho čtyřmi
nelegální
CD, ale i
audiokazety,
podřízenými za akci Asanace. V ní se
videokazety a nosiče DVD vyrobené a
Státní bezpečnost (StB) snažila nátlakem
rozšiřované v rozporu s autorským
donutit některé chartisty k vystěhování z
zákonem a trestním právem. Zabavené
Československa. Soudkyně předčítala ze
zboží nelze komerčně využít, protože
svazků StB, které podrobně popisují
jakákoli další obchodní manipulace by
způsob, jak se tajná bezpečnost snažila
zakládala novou skutkovou podstatu
přimět k vystěhování například manžele
trestného činu porušování autorských
Tominovy. V dokumentech StB, které se
práv.
nacházejí ve vyšetřovacím spisu, se
Rádio Praha 6.2.2002
vyskytují doklady o tom, že StB
Počet držitelů zbraní v Česku roste
zařizovala, aby děti chartistů nedostaly na
střední školy. Spis také obsahuje příkazy k
Zatímco v roce 1992 evidovala policie 123
tisíc soukromých držitelů zbraní, loni jich
odpojování telefonních linek, ke sbírání
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bylo už pres 562 tisíc. Vzrostl i počet
držitelů zbrojních pasů. Zatímco před
deseti lety mělo zbrojní pas 99 tisíc lidí,
loni jich bylo podle statistik policejního
prezidia 321 tisíc. Nejvíce si lidé
pořizovali takzvané krátké kulové zbraně,
tedy pistole a revolvery. Z téměř 25 tisíc v
roce 1992 se jejich počet za deset let
zvýšil téměř
devětkrát.
Loni policie
evidovala
215
tisíc
kusů. Počet
ostatních
střelných
zbraní, mezi které patří především dlouhé
kulovnice a brokovnice, vzrostl asi třikrát.
V roce 1992 jich bylo v Česku přibližně
100 tisíc, loni už téměř 347 tisíc.
iDNES 6 2.2002
Havel schválil vyšší pokuty
Prezident podepsal zákon zvyšující tresty
za přestupky až patnáct tisíc za jízdu bez
dálniční známky, pět tisíc za parkování na
místě pro invalidy a stejnou částku za
zničení občanského průkazu, mohou
zaplatit od prvního dubna občané České
republiky. Nový zákon o přestupcích dnes
podepsal prezident Václav Havel.
POSLANCI ZVÝŠILI POKUTY O
TISÍCE
Novela zákona o přestupcích zvyšuje
některé pokuty, protože podle ministerstva
vnitra už nebyla jejich dosavadní výše
účinná. Razantně se například zvýší
pokuta za jízdu bez dálniční známky.
Provinilec může namísto dosavadních
5000 korun zaplatit až trojnásobek této
sumy. Přistižený pytlák zase zaplatí 8000
korun, což je o 3000 více než dosud.
Řidič, který se bezohledně postaví na
parkoviště pro invalidy, riskuje, že přijde
o 5000 korun a navíc ještě bude muset
zaplatit za odtažení auta. Doposud mohla
na
takto
odstavené
auto
policie
namontovat pouze takzvanou botičku.
Novela zavádí také nové přestupky, které
se týkají především občanských průkazů a
pasů. Zatímco dosud lidé za úmyslné
zničení občanského průkazu platili pokutu
do 3000 korun, nově by to mělo být o
2000 více. Zákon o přestupcích začne
platit od 1. dubna.
Lidovky 6.2.2002
Většina atentátníků z ll.září byli
Saúdové
Rijád
přiznal
totožnost
čtrnácti
atentátníků. Saúdská Arábie vůbec poprvé

potvrdila, že 14 z 19 teroristů, kteří
spáchali loňské zářijové atentáty v USA,
byli její občané. Ministr vnitra princ Najíf
ibn Abdal Azíz Saúd potvrdil, že saúdské
úřady ověřily jména, která jim dodali
Američané. "Kontaktovali jsme už i rodiny
atentátníků,"
dodal.
AL
KAJDA
PRACOVALA NA JADERNÉ BOMBĚ,
AL KAJDA PAŠOVALA JEDY ÚDAJNĚ
Z ČR. Saúdští policisté podle prince na
základě amerických seznamů teroristů
zatkli od atentátů asi 30 mužů. Jsou dosud
ve vazbě a údajně byli ovlivněni myšlením
teroristy Usámy bin Ládina. Princ Najíf
nevyloučil, že mezi nimi budou členové
bin Ládinovy organizace Al-Kajda.
Ministr odmítl reagovat na otázku, zda je
podle něj bin Ládin naživu nebo mrtev.
"Nemáme o tom informaci a nezajímá nás
to," řekl. Saúdská Arábie hledaného
teroristu zbavila v roce 1994 občanství za
aktivity proti královské rodině. Arabský
list Al-Haját dnes napsal, že na dubajském
letišti bylo zatčeno několik Arabů, kteří se
zúčastnili bojů v Afghánistánu. Do Dubaje
přiletěli z Pákistánu a zadrženi byli díky
americkým seznamům a fotografiím
hledaných Členů Al-Kajdy.
Většina
zadržených pochází ze zemí Perského
zálivu a byli vyslechnuti v přítomnosti
amerických a arabských tajných agentů.
Lidovky 6.2.2002

Nejbohatším Čechem je Slovák
Andrej Babiš vlastní v České republice
takové impérium jako žádný jiný člověk.
Jeho firma Agrofert Holding, ve které má
45 procent akcií, byla v loňském roce
osmá na žebříčku největších českých
podniků s téměř třiceti miliardami korun
tržeb a dvouapůlmiliardovým ziskem. Na
konci roku ho rozhodnuti vlády poslalo
ještě výš. Rozhodla totiž, že Agrofertu
prodá společnost Unipetrol. Spojí se tak
dvě největší firmy v české chemii.
Slovák, donedávna veřejnosti nepříliš
známý, je mužem s obrovským vlivem,
který má blízko ke špičkám ODS i ČSSD.
Babiš se narodil v roce 1954 v Bratislavě.
Vystudoval gymnázium ve Švýcarsku a
poté absolvoval bratislavskou Vysokou
školu ekonomickou. Kariéru zahájil ve
slovenském
podniku
zahraničního
obchodu Petrimex. Jako obchodní delegát
zastupoval v druhé polovině devadesátých
let tuzemské podniky v Maroku. Byl
členem KSČ a ocitl se na Cibulkově
seznamu
spolupracovníků
Státní
bezpečnosti (tvrdí však, že s StB nikdy
nespolupracoval). Firma Petrimex před
rozpadem
Československa
založila
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pobočku v Čechách.Těsně po rozdělení
zemí vznikla firma Agrofert. Později ji
ovládla švýcarská společnost OFI, kterou
vlasnili Babišovi spolužáci ze střední
školy. Tehdy započal Babišův vzestup.
Agrofert nakoupil tuzemské chemičky a
zemědělské podniky. Z Andreje Babiše se
stal král české chemie. Tak mocného
muže, který by vládl celému jednomu
oboru, neměla země ani v devadesátých
letech v době manažerských cest
privatizace.
České listy 1/2002
Václav Havel vzdal olympiádu kvůli
povinnostem a namáhavé cestě
Prezident Václav Havel dostal od
Američanů pozvánku na zahajovací
ceremoniál zimních olympijských her v
Salt Lake City. Podle svého mluvčího
Ladislava Špačka se však omluvil kvůli
zaneprázdnění a namáhavé cestě. "Letět na
druhý konec světa není tak jednoduché. Je
to skutečně namáhavé a prezident v tu
dobu také měl řadu dalších povinností. To
je kombinace těch důvodů," vysvětlil
mluvčí a ujistil, že Havel není nemocen.
Špaček připomněl, že Havel z obdobných
důvodů odmítl pozvání také na Světové
ekonomické fórum v New Yorku, které se
konalo počátkem února.
Rádio Praha 9.2.2002
Král českých komiků Vlasta Burian
byl pohřben na Vyšehradě
Čtyřicet let po smrti je jméno českého
komika Vlasty Buriana opět v popředí
zájmu. Jeho ostatky byly vyzdviženy z
Vinohradského hřbitova a ve čtvrtek a v
pátek pak vystaveny v pražském
Rudolfinu. Poté byly umy s popelem
velkého herce a jeho ženy Niny převezeny
na Vyšehrad do nově vybudovaného
hrobu.
Rádio Praha 9.2.2002

Internetové zdravotní knížky zrychlí
přístup k údajům o nemocném
Rychlý přístup k údajům o nemocném
umožní
projekt
"internetových
zdravotních knížek" (iZIP), který od února
na Berounsku ověřují lékaři. Potvrdí-li se
jeho výhody i bezpečnost uložení dat,
rozšíří se projekt na všechny klienty
Všeobecné zdravotní pojišťovny v celé
republice, řekl šéf realizačního týmu Pavel
Hronek. Projekt podle něj umožní lékařům
rozhodnout rychle o diagnóze. Namísto
doručování zpráv na papíře se zdravotník
v kterémkoli místě republiky připojí na
internet a získává zdroj přesných

informací o pacientovi. Hronek věří, že se
tím vyloučí opakovaná vyšetření a
předepisování léků a zabrání se mrhání
peněz ve zdravotnictví. Ochrana dat je
podle něj zajištěna tím, že klíč ke čtení
informací bude mít pouze pacient. Závěry
vyšetření pak smí do systému vkládat
pouze zdravotnický ústav. Partnerem
projektu se stala Všeobecná zdravotní
pojišťovna, která poskytla peníze na jeho
přípravu. Za to získala dvouleté výhradní
právo používat systém pro své klienty.
ČTK 10.2.2002
Česká republika chce od Rusů za dluh
vojenská letadla
Česká armáda má v rámci vyjednávání o
splácení zbývajících částí ruského dluhu
zájem o dva dopravní letouny An-70. Ráda
by od Ruska dostala i náhradní díly na
zastaralé sovětské vrtulníky a stíhačky,
systémy protivzdušné obrany,
šest
bitevních vrtulníků Mi-35, technickou
dokumentaci k vrtulníkům Mi-24 a terénní
vozidla typu UAZ, uvádí dnešní Lidové
noviny (LN). Rusko dluží Česku ještě 1,1
miliardy dolarů. Vojáci ale přiznávají, že
své požadavky pro jistotu mírně
nadhodnotili. "Vycházíme z toho, že ne
všechno bude ruská strana schopna
uspokojit," řekl LN ministr obrany
Jaroslav Tvrdík. Dodávka letadel by
přitom mohla vyřešit jednu z hlavních
slabin české armády. Chybí jí totiž
dostatek velkých dopravních letounů.
Armáda nyní k letecké přepravě vojáků
používá zastaralé letouny An-26, které
získala v roce 1983. Letadlo An-70 je
prakticky
zcela novým
dopravním
letounem. Dokáže přepravit 47 tun
nákladu a 110 lidí do vzdálenosti 8000
kilometrů. Dokumentace k vrtulníkům
Mi-24 by armádě umožnila zahájit jejich
plánovanou modernizaci ve spolupráci s
Polskem, Maďarskem a Slovenskem.
Moskva
si
podle
Tvrdíka
cení
dokumentaci na 65 miliónů korun.
ČTK 11.2.2002

Tři pětiny českých podniků nemají
strategii vůči EU
Zhruba 60 procent českých podniků nemá
žádnou strategii rozvoje z hlediska
budoucího začlenění České republiky do
Evropské unie. Přitom největší hrozbou
pro ně bude právě rostoucí, dobře
připravená a mnohdy bohatší konkurence
z unie. "Každý podnik by měl evropskou
strategii zohlednit ve svých strategických
záměrech a vytvořit tým lidí, kteří by za
přípravu podniku na růst konkurence a

změnu podmínek nesli zodpovědnost,"
řekl ČTK generální ředitel vládní agentury
Czechtrade Martin Tlapa.
Rádio Praha 12.2.2002
Církev slaví nejen sv. Valentýna, ale
také Cyrila a Metoděje
Nejen památkou sv. Valentýna je 14. únor.
Podle
liturgického
kalendáře
slaví
katolická církev tento den také památku
sv. Cyrila a Metoděje - slovanských
věrozvěstů a spolupatronů Evropy. V
Římě si každoročně světce Cyrila a
Metoděje
připomínají
příslušníci
slovanských národů společně s tamními
věřícími. To, že se Cyril a Metoděj v
únoru neslaví v českých zemích, je podle
České biskupské konference dáno roční
dobou a počasím. Cyrilometodějské oslavy
jsou totiž přesunuty na 5. červenec kvůli
tomu, aby se mohly konat tradiční pouti.
Na čtvrtek jako známější ovšem připadá
památka sv. Valentýna, kteiý je považován
za patrona zamilovaných. Valentin z Term
byl biskupem, kteiý zemřel mučednickou
smrtí ve třetím století. V křesťanské tradici
je chápán jako patron mládeže a šťastného
sňatku. Zvyk milovanému člověku v tento
den něco darovat se podle církve odvozuje
ze životopisu tohoto světce. Valentin měl
obdarovávat mladé páry pestrými kyticemi
ze své zahrady. Římským mužům přitom
údajně radil zůstat raději doma u ženy než
táhnout do války. Podle dochované tradice
byl proto 14. února roku 269 popraven.
Rádio Praha 12.2.2002

Plzeňská výstava připomíná dílo
Josefa Skupy a Jiřího Trnky
Knihy, ilustrace a další dokumenty, které
připomínají dílo Josefa Skupy a Jiřího
Trnky, jsou od středy vystaveny v
plzeňské Galerii Jiřího Trnky. Expozice s
názvem Jak šel čas je součástí akcí, které
se uskuteční u příležitosti Roku Jiřího
Trnky a Josefa Skupy v Plzni. Josef Skupa,
tvůrce známých loutkových postaviček
Spejbla a Hurvínka, v Plzni působil dlouhá
léta. Od jeho narození uplyne letos 110
let. Plzeňský rodák Jiří Trnka, který je
považován za jednoho ze zakladatelů
českého animovaného filmu, by se letos
dožil 90 let.
Rádio Praha 13.2.2002
Jeden z nej bohatších mužů světa
věnoval nadaci Vize 97 - 50 miliónů
korun
Nadace českého prezidentského páru Vize
97 získala od saúdskoarabského prince
Valída bin Talála 50 miliónů korun. Princ
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Valíd, synovec krále Fahda, patří k
nej bohatším mužům světa. S prezidentem
Václavem Havlem se naposledy setkal na
Pražském hradě ve středu 6. února, řekla
ČTK Zinaida Ayoubová z velvyslanectví
Saúdské Arábie. Hovořili spolu podle ni
zejména o mezinárodních záležitostech po
teroristickém
útoku
v
USA.
Saúdskoarabský princ s prezidentem
Havlem mluvil také o svých investičních
plánech v České republice. Valíd bin Talál
je mimo jiné jedním z majitelů sítě hotelů
Four Seasons, která poskytuje své služby
i v Praze.
Rádio Praha 13.2.2002
Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

18.94Kč.

Británie

1 GBP

52.28Kč.

100 JPY

27.57Kč.

Kanada

1 CAD

23.00Kč.

EMU

1 EUR

31.89Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.46Kč.

Slovensko

100 SKK

75.48Kč.

Švýcarsko

1 CHF

21.54Kč.

USA

1 USD

36.59Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 18.2.2002

Vysokoškoláci zatím nebudou muset
platit školné
V České republice zatím nebudou
vysokoškoláci muset platit školné. Dolní
komora parlamentu ve středu totiž podle
očekávání zamítla hned v prvním čtení
návrh poslance Petra Matějů (Unie
svobody), podle něhož mělo roční školné
činit 6500 až 26.000 korun. Odpor většiny
sněmovny
proti
školnému
nebyl
překvapivý. Ve dvoudenní parlamentní
rozpravě návrh poslance Matějů odmítli
zástupci ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, kteří
dohromady mají v Poslanecké sněmovně
nadpoloviční většinu.
Rádio Praha 13.2.2002
N.B.S. Kurzový lístok platný od 19.2.2002

Austrálie

1 AUD

25.09Sk.

Česká rep.

1 CZK

1.32SK.

EMÚ

1 EUR

42.25Sk.

Německo

1 DEM

21.60Sk.

Zprávy zo Slovenska ao Slovensku

Členstva v EÚ podporuje 81 percent Slovákov,

aj na ďalších 55 okresných prokuratúrach, odkiaľ ide poštou na
bratislavský register trestov. Pre rýchlejšie a jednoduchšie
vydávanie výpisov budú pracovníci registra trestov a prokuratúry
chodiť aj na jednotlivé inštitúcie. „Ak bude mať inštitúcia, ako
napríklad Sociálna poisťovňa, ktorá zamestnáva štyritisíc ľudí,
doklady od svojich pracovníkov, pracovníčka prokuratúry alebo
registra ich preberie, overí a hromadne pošle späť,“ povedal šéf
registra Stanko. Žiadatelia si ušetria cestu do podateľne alebo na
prokuratúru a ušetrí sa na poštovnom. Kolky si musí zaplatiť
každý sám.
SME 5.2.2002

NATO 61 percent
Slovensko by sa podľa 81 percent občanov malo uchádzať o
členstvo v Európskej únii a podľa 61 percenta aj o členstvo v
NATO. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 18. do
24. januára uskutočnila agentúra MVK na reprezentatívnej
vzorke 1101 respondentov. Na otázku, či by sa mala SR
uchádzať o členstvo v EU odpovedalo 41,9 percenta jednoznačne
áno, 39,1 percenta respondentov zvolilo odpoveď skôr áno, 10,3
percenta sa vyjadrilo za možnosť skôr nie a jednoznačne nie
odpovedalo 2,5 percenta respondentov. Stanovisko nevedelo
zaujať 6,2 percenta opýtaných. V otázke integrácie Slovenska do
Severoatlantickej aliancie sa jednoznačne za vyjadrilo 27,8
percenta občanov a skôr áno 33,2 percenta. Proti začleneniu do
NATO je jednoznačne 11 percent respondentov a skôr nie ako
áno 19,6 percenta. K otázke sa nevedelo vyjadriť 8,3 percenta
opýtaných. Oproti decembrovému prieskumu stúpla u občanov
podpora integrácie Slovenska do EÚ o 6 percent, do NATO o
takmer 8 percent.
TASR 29.1.2002

Študenti sa hrnú na univerzity do zahraničia
Záujem mladých ľudí o štúdium v zahraničí rastie. Potvrdzujú to
údaje zahraničných ambasád na Slovensku, ktoré udeľujú
študentské víza. Ich počet je z roka na rok vyšší. Celkový počet
študentov, ktorí odišli študovať do zahraničia, však nik nepozná.
Štatistika podobného druhu neexistuje. Najväčší záujem je o
štúdium v Čechách, vo Veľkej Británii, v Austrálii, Nemecku a
Španielsku. Podľa údajov z ambasád študuje v týchto krajinách
takmer 7500 ľudí zo Slovenska. Priťahovať ich začína aj Malta
a Írsko. Záujem je aj o štúdium v USA, ale americká ambasáda
odmietla počet udelených študentských víz zverejniť. Keďže
zahraničné školy majú na naše pomery vysoké školné - pohybuje
sa od 50-tisíc do 1,5 milióna korún ročne, výhodou je, ak si
študent dokáže vybaviť štipendium. Na základe medzištátnych
dohôd ministerstva školstva s 22 krajinami sveta dostali vlani
slovenskí študenti 912 štipendií.
SME 5.2.2002

Dnes padli na viacerých miestach Slovenska 50 ročné
teplotné rekordy
Na viaceíých miestach Slovenska dnes padli teplotné rekordy
spred viac ako 50 rokov. Najvyššiu teplotu namerali
meteorológovia v hlavnom meste Slovenska, kde sa ortuť
vyšplhala na 19,8 stupňov Celzia, čo je najvyššia zaznamenaná
teplota v tento deň od roku 1948. Za Bratislavou nasledujú
Hurbanovo - 17 stupňov (najviac od roku 1950), Nitra - 17
stupňov (1961), Piešťany 16,3 stupňov (1950) a Lučenec 15,4
stupňov Celzia (1951). V stredu očakávajú meteorológovia
ochladenie, na niektorých miestach Slovenska sa ešte môžu
teploty vyšplhať na maximá. Víkend bude chladnejší a ďalšie
oteplenie k nám príde spolu s novým týždňom. Zaznamenané
maximá neboli rekordnými len v rámci 29. januára, ale aj v rámci
celého mesiaca január. Od roku 1950 nenamerali v prvý mesiac
roku také vysoké teploty. TASR to dnes potvrdil Slovenský
hydrometeorologický ústav.
TASR 29.1.2002

Dostanú životné minimum
Príspevok pre rodičov sa konečne zvýši. To, že rodičovský
príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi starajúcemu sa o dieťa do
troch rokov, predstavuje iba 2740 Sk, bolo v ostatnom čase
predmetom kritiky. Ani v najmenšom totiž nereflektuje význam,
aký verbálne spoločnosť pripisuje starostlivosti o dieťa v útlom
veku v rodinnom prostredí. V súčasnosti sa vyplatí ročne na túto
dávku 4 mld. Sk zo štátneho rozpočtu. Táto suma sa v ďalšom
období zvýši, ak si poslanci osvoja návrh zákona o rodičovskom
príspevku, ktorý vláda SR už schválila. Podľa neho by sa mal
rodičovský príspevok zvýšiť na úroveň životného minima 3790
Sk, a to od 1. novembra 2002. Termín, ktorý sa mladým rodičom
asi bude zdať neskorý, je výsledkom rokovaní medzi
ministerstvom práce, rodiny a sociálnych vecí a ministerstvom
financií po tom, čo ich ešte koncom minulého roka porada
ekonomických ministrov vyzvala, aby zreálnili nároky na
tohoročný štátny rozpočet. Novinkou je, že aj v prípade, ak
napríklad matka bude zárobkovo činná, bude mať nárok na
znížený rodičovský príspevok 1200 Sk za podmienky, že
zabezpečí starostlivosť o dieťa počas svojej neprítomnosti inou
dospelou osobou. Aj druhý z rodičov bude mať do troch rokov
veku dieťaťa nárok na súbežné vyplatenie zníženého
rodičovského príspevku, a to za jeden kalendárny mesiac.
Sleduje sa tým záujem rozvinúť citové kontakty aj s druhým
rodičom. Podmienkou je, že musí byť zárobkovo činný.
Hospodársky denník 8.2.2002

Na register trestov sa valia žiadosti
Tisícky ľudí musia v najbližšom čase predložiť výpisy z registra
trestov. Sú to tí, ktorých sa týkajú zákony o verejnej a štátnej
službe. „Sme pripravení. Už sa to začalo, výrazne sa zvýšil počet
žiadateľov o výpis,“ hovorí riaditeľ registra Ján Stanko. Nové
zákony začnú platiť od 1. apríla. Výpis z registra trestov podľa
nich musia predložiť aj tí, ktorí ho už raz odovzdávali. Na
prijatie do štátnej a verejnej služby sa vyžaduje aj doklad o
bezúhonnosti, ktorá musí byť doložená výpisom nie starším ako
tri mesiace.
Ako získať výpis z registra trestov
Zamestnanec verejnej služby musí svoju bezúhonnosť dokázať
do 1. apríla, zamestnanec štátnej služby má čas ešte dva mesiace.
Na výpis z registra trestov je potrebný občiansky preukaz, rodný
list a stokorunový kolok. Na počkanie výpis z registra trestov
vybavujú v centrále v Bratislave. Žiadosť o výpis možno podať
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Sportovrtí událost^
Basketbalisté zvítězili v kvalifikaci ME
nad Slovinskem 71:70
Česká basketbalová reprezentace zvítězila
v pátém kole kvalifikace mistrovství
Evropy mužů v Praze nad Slovinskem
71:70 po prodloužení. V poločase domácí
tým prohrával 22:25, po skončení
normální hrací doby byl stav 59:59. Dvě
sekundy před koncem prodloužení vstřelil
rozhodující koš Nečas. V první polovině
kvalifikace zvítězili čeští basketbalisté
dvakrát, v sobotu a ve středu v
Portugalsku. Třem ostatním protivníkům
podlehli.
Rádio Praha 26.1.2002

Č

eský cyklokrosař Tomáš Trunschka

získal na mistrovství světa v
belgickém Zolderu bronzovou medaili v
závodu jezdců do 23 let a navázal na
loňské stříbro z šampionátu v Táboře.
Titul si zajistil ve finiši Thijs Verhagen z
Nizozemska, který předjel domácího
Belgičana Davyho Commeyna.
Rádio Praha 2.2.2002
Bratislavčan Érsek bodoval v SP
Na turnaji Svetového pohára juniorov v
šerme kordom v Tauberbischofsheime si
zo slovenských reprezentantov najlepšie
počínal 17-ročný Bratislavčan Attila
Érsek, ktorý vo veľmi silnej konkurencii
168 štartujúcich z 21 krajín obsadil
solídne osemnáste miesto. Šermiar Slávie
UK získal ďalšie cenné body do
priebežného hodnotenia SP, kde mu patrí
skvelé 7. miesto s 82 bodmi. V
priebežnom hodnotení SP figurujú aj ďalší
ôsmi slovenskí kordisti, v prvej stovke sú
ešte Gábor Asványi (26 ), Viktor Jurčacko
(32.) a Martin Spústa (86.). Medzi 128
najlepších sa v Tauberbischofsheime zo
Slovákov prebojoval ešte Gábor Asványi,
ktorý skončil na 105. mieste.
SME 5.2.2002

mistr světa Michael Schumacher a jeho
týmový kolega Rubens Barrichello.
"Pohled na nový vůz mne naplňuje štěstím
a
hlavně
optimismem,"
prozradil
přítomným
plynnou
italštinou
Schumacher. Jeho slovům naslouchalo na
900 pozvaných hostů a zástupců médií z
celého světa. "Chceme navázat na
fantastické výsledky z minulosti. Naší
jedinou motivací je titul a já pro něj
udělám všechno," dodal mistr světa.
Prezident Ferrari Luca di Montezemolo jej
s
úsměvem
doplnil:
"Tentokrát
nevyžaduji, abyste byli lepší než vloni.
Vynikající budou stejné výsledky jako v
roce 2001." Na rozdíl od největších
soupeřů, stájí McLaren-Mercedes a
BMW-Williams, které již pilně testují s
novými vozy, odkrouží Ferrari první
kilometry až v sobotu. První závod Grand
Prix se jede 3. března v australském
Melboume. Na vychytání případných
much sice obhájcům titulů moc času
nezbývá, protože první závod šampionátu
je na programu již 3. března v Melboume,
italská stáj zato bude mít k dispozici
vůbec poprvé hned dva testovací týmy s
jezdci Lukou Badoerem a Lucianem
Burtim. Každopádně však mají Italové pro
australskou Grand Prix v záloze ještě
přestavěný loňský monopost pro případ,
že by se s jeho nástupcem vyskytly nějaké
problémy. Řadu dílů konstruuje tým tak,
aby byly použitelné na obě verze. "Udělat
další krok vpřed znamená riskovat. Proto
jsme měli tak dlouhou fázi vývoje na úkor
testování," vysvětlil šéf techniků Ferrari
Ross Brown, jehož stáj jde do sezóny s
rozpočtem 275 miliónů eur. Nové závodní
auto s označením F2002 se od loňského v
několika ohledech liší, novinkou je
především
titanová
převodovka.
Desetiválcový motor 051 o odhadovaném
obsahu 860 koní má nižší hmotnost i
spotřebu a velmi nízko položené těžiště.
Automobil má zvýšený 'nos' a značně
úzkou záď. "Je to nejlepší ferrarí všech
dob," pochválili se šéfdesigner Rory Byme
i Brawn.
Lidovky 6.2.2002

Ferrari představilo nový vůz F1 pro —
sezónu 2002
Italská stáj
t
SALT LAKE
Ferrari
H
2002
předvedla
lympijských her v americkém Salt
veřejnosti
Lake City se účastní druhá největší
vůz
s
výprava v české sportovní historii.
označením
Nominováno bylo celkem 78 sportovců.
F2002,
se
Pro
srovnání - do Nagana před čtyřmi lety
kterým chce
odcestoval
66členný
tým.
Česká
v nové sezóně získat potřetí za sebou titul
reprezentace
obsadí
všechny
disciplíny
mistra světa Formule 1. Rudou plachtu z
kromě turnaje v curlingu a soutěže
monopostu stejné barvy stáhli čtyřnásobný
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snowboardistů. Po osmileté přestávce
budeme mít znovu zastoupení v
rychlobruslení a v jízdě na saních. Vůbec
poprvé se české barvy představí ve
skeletonu. Největší naděje na medailová
umístění vkládají čeští fanoušci do
hokejového
týmu,
který
dosáhl
obrovského
úspěchu
na
minulých
olympijských hrách v Naganu. Výbornou
formu mají také běžkyně na lyžích
Kateřina Neumannová a akrobat Aleš
Valenta. Překvapení nám však mohou
připravit i další sportovci naší výpravy,
mezi kterými je 42 úplných nováčků.

J

en pár hodin před zahájením zimních
her v Salt Lake City byl v centru tohoto
města otevřen Český olympijský dům.
Budou se v něm scházet sportovci,
fanoušci i novináři, aby slavili úspěchy.
Předseda Českého olympijského výboru
Milan Jirásek při přestřižení pásky vyjádřil
naději, že těch příležitostí bude co nejvíc.

Č

eská běžkyně na lyžích Kateřina

Neumannová vybojovala v úvodním
závodu olympijských her v Salt Lake City,
běhu na 15 kilometrů
volnou technikou s
hromadným startem,
bronzovou medaili.
Osmadvacetiletá
rodačka z Písku si v
průběhu
závodu
udržovala pozici v
čele závodu a v
závěru
nestačila
pouze na vítěznou
Italku Štefánii Belmondovou a stříbrnou
Rusku Larisu Lazutinovou.
Radio Praha 9.2.2002

v

Č

eští tenisté se už po sobotní čtyřhře

mohou radovat z vítězství nad
Brazílií v prvním kole Davisova poháru.
Po pátečních výhrách Jiřího Nováka a
Bohdana Uhhracha získal rozhodující třetí
bod deblový pár Novák, David Rikl, který
porazil Andrého Sa a Alexandra Simoniho
ve třech setech Čeští reprezentanti se
probojovali do čtvrtfinále týmové soutěže
po roční pauze a jejich příštím soupeřem
bude vítěz duelu Francie - Nizozemsko.
Rádio Praha 9.2.2002

J

achtařka Lenka Šmidová skončila druhá

v závodu Světového poháru olympijské
třídy
Evropa
v
novozélandském
Aucklandu. Závody vyhrála domácí Sara
Mackyová.
Rádio Praha 13.2.2002

holúbky to tentokrát namíchlo, a tak si pozvali další svoje
tři kamarády. Naletěli nad slepca a plk, plk, plk... Slepec
ale zas uhnúl. To už byli všeci pěkně dožraní, a tak si
zavolali celé hejno všeckých holubů v Kunovicách.
Naletěli všeci nad slepca, a to už nebylo plk, plk, ale
plésk, plésk, plésk, uhnúl a nic na něho nespadlo.
Víte, jaké poučení z teho plyne. No dyť je to jasné, né.
Slepec přeca hovno vidí!”

Na přání
Na taneční zábavě přijde chlapík za kapelníkem a říká, aby
mu zahráli státní hymnu. "Teď na Silvestra?"
"Víte, já už bych chtěl jít domů, ale jedna ženská mně sedí
na klobouku!"

Jednoduchá
Lidka Klaničáková si stěžuje dochtorovi: “Ten múj Oskar
mlúví celú noc ze spaní. Poraďte ně, co s ním mám
dělat?” - Pán dochtor sa zamyslí a potem poradí: “Co
dybyste ho nechala přes den věcej vykecat?”

Uklidnil ho?
Janek Kvičúr představuje kámošovi Vencovi Šuvěmému
svoju mladú robku a praví, že sa zeznámili v kině. Venca
ho stranú uklidňuje: “Mně sa omlúvať nemosíš, já vím, že
je v kině tma...”
Přejetá slépka
V Ořechově přejelo auto slépku. Řidič vylézl z teho auta,
vzál slépku za nohy a nésl ju k najbližšímu stavění, kde
před vrátkama seděl malý klučisko. “Poslyš, je toto vaša
slépka?” “Těžko,” pravil ten klučisko, “my placaté
nemáme!”

Toho si nevšímejte, ten si sem chodí pro maso na
sekanou

Pošťák
Povídal tuhle listonoš z České Skalice: "Už jsem zažil, že
mně lidi napsali adresu švabachem, azbukou, Morseovou
abecedou, arabským písmem, ale aby někdo napsal Skalici
jako chemickou látku, to se mně ještě nestalo."

Letuška:
- Není mezi cestujícími lékař?
- Jeden z cestujících se postaví a jde do pilotní kabiny. Za
chvíli vyjde a ptá se: - Není mezi cestujícími pilot?
Případ žlutého saka
Došél strýc Prokešů v Kunovicách do obchodu s oděvama
a pravil: “Prosím vás, mohli byste vydělat z výlohy tamto
žluté sako.” “Pochopitelně, že mohli, hneď to bude.”
“Tak vám mockrát děkuju,” pravil pán a odcházal,: Já sem
sa na tú hrůzu už nemohl dívat!”

Cože, peníze? Vy jste se zbláznil, člověče. Kdybych
nějaké měl, rozhodně ještě z hospody domů nejdu!

Gramofon, to je lúdra
Janek Mašků aj se svojú robů sa jednú v sobotu vypravili
do Slováckého divadla. Aby jejich malému Matúškovi
nebylo doma smutno, tak mu pustili gramofon a pravili
mu, aby až deska dohraje, si šél lehnút. Když sa za tři
hodiny vrátili dóm, tož našli malého Matúška, jak hlavú
tlúkl do zdi a křičál: “Chcu! Chcu! Chcu!” a z gramofonu
sa ozývalo: “Chceš slyšet pohádku? Chceš slyšet
pohádku? Chceš slyšet pohádku?

Pravda pravdúci
Letěl si tak jednú holúbek Jakubek nad Kunovicama a
najednú uviděl jít po chodníku slepca. A že to býl pěkný
vykuk ten Jakubek, tož si říkal, že by mohl na teho slepca
plknút. Naletěl si nad něho a plk! Ale slepec v poslední
chvílu uhnúl. Holúbka Jakúbka to namíchlo, a tak si
pozvál na pomoc holúbka Karlíka. Naletěli obá nad slepca
a plk. Ale slepec zas na poslední chvílu uhnúl. Oba
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O dvou štikách v rybníku zakalené minulosti
Odkrývání zločinů komunistického režimu je nepopulární
záliba či úkol. Není divu. Velká část starších českých historiků
se kompromitovala “odbornou” činností v dlouhém údobí
totality. Kolem 300 českých novinářů špiclovalo pro StB. Kdo
může s čistým svědomím hledat a odhalovat šokující fakta?
Naštěstí jsou výjimky. Mezi ně patří na volné noze působící
Kristina Vlachová, novinářka, režisérka dokumentárních
televizních
filmů a scenáristka celovečerních
filmů.
Dramaturgovala například 1. verzi Černých baronů, nikoli tu
výslednou.
Kristina vystudovala elektrotechnickou fakultu, ale její
celoživotní vášní byl film. Vystudovala také FÁMU. Protože
odmítla podepsat tzv. Antichartu musela pracovat jako
redaktorka omalovánek, korektorka, pečovatelka o staré lidi,
uklizečka a nakonec jako vrátná na koleji Budeč. Vývoj událostí
po listopadu 1989 - možnost svobodně psát a filmovat - jí dal
možnost vrhnout se s chutí a beze strachu do práce. Specializuje
se na odhalování tzv. “bílých”, ve skutečnosti temných,
tajemných a doposud utajovaných zločinů komunistů.
Kristina natočila za posledních deset let skoro dvacet
dokumentárních pořadů, mezi nimi: Hovoří Plzeň, Svobodná
Plzeň hovoří, Drogová válka?, Jáchymovská stigmata, Řekl jsi
ďáblovi ne, Causa vlastizrada, Nepohodlný suvenýr, Causa
Uherské Hradiště, Neprošli, Malá ruba, Pomník Heliodora Píky,
Bez milosti (o H. Píkovi), Mrtví a zapomenutí, Král Šumavy.
Nabídla České televizi hotové a roztočené filmy: Jan Palach,
Bunkr u Příbrami, Dračí setba komunismu, Věž smrti,
Leopoldov, Mirov, Generál Kutlvašr, Generál Skokan, Založení
a vývoj Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů
komunistického režimu, Německo (Stasi a gaukův úřad), “Akce
K”. Lustrace v církvi, Orel, Světlana a Hostýn, Causa Babice.
Česká TV nereagovala. Nedostatek financí (ČTK má roční
rozpočet čtyři a půl miliardy korun!” anebo zájmu vyrovnat se s
minulostí?
Díky Kristině Vlachové byl obžalován a odsouzen
komunistický prokurátor, dlouholetý sovětský agent Karel Vaš,
který měl největší podíl na justiční vraždě generála Heliodora
Píky. Díky filmu o Králi Šumavy byl nedávno vyznamenám
prezidentam Václavem Havlem Medailí za hrdinství jeden z
králů Šumavy, převaděč poúnorových uprchlíků Josef Hasil.
Za svou činnost byla Kristina několikrát odměněna nejen
Českým filmovým a televizním svazem (FITES), ale také
pamětní medailí konfederace politických vězňů (KPVČ) “za
obětavou práci ve prospěch spravedlnosti a demokracie”.
Zatímco K. Vlachová se soustřeďuje na údobí mezi únorem
1948 a listopadem 1989, Zbyněk Ludvík se dokumentární
publikací Černá kniha minulosti zařadil mezi zatím nemnohé
autory, kteří se odvažují tvrdit, že k zločinům proti lidskosti a
proti předválečné ústavě docházelo v ČSR hned po osvsbození
v roce 1945. Autor věří, že z důvodů mravních je třeba odmítat
každé násilí, nejenom druhé strany.
Jako 16ti. letý student vstoupil v roce 1939 do pravicové
vlastenecké organizace Vlajky, jejímž původním ideologem byl
Viktor Dyk. (Pro zajímavost: členem Vlajky byl - mimo jiných
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osobností - například i zesnulý kníže Karel Schwarzenberk).
Vlajka byla jediná česká organizace, která v roce 1942
protestovala proti vraždění v Lidicích a zastavila činnost.
Ludvík byl za členství ve Vlajce po válce odsouzený podle tzv.
Malého dekretu. V roce 1948 se pokusil o útěk, a od toho dne
prošel mnoha věznicemi a tábory komunistického režimu, včetně
Jáchymovských uranových dolů. Zaznamenal pro budoucí
generace nejenom své otřesné zkušenosti a svědectví, ale také
vzpomínky dalšího pravicového politického vězně Václava
Bureše, který se v různých věznicích nečekaně střetl s bývalými
prominenty předválečné vlády, například s generálem Janem
Syrovým a ministerským předsedou Rudolfem Beranem. Zda to,
co mu tyto bývalé veličiny vyprávěly o tragické postavě Edvarda
Beneše anebo Haně Benešové, je pravdivé, se můžeme jenom
dohadovat.
Na černém obalu Černé knihy minulostí je v červeném
rámečku varování. “Tato kniha se nedoporučuje bývalým
kolaborantům s bolševismem z Národnífronty a soudruhům.
Mohla by u nich vyvolat silné emoce podle zásady: “Pro
pravdu se lidé zlobí nejvíce. ”
Vzpomínky Ludvíka a Bureše jsou doplněny výňatky z článků
a knih různých autorů, vztahujících se k osobnostem a událostem
moderní české historie. Je to opravdu čtení jen pro silné nervy
lidí, kteří se nebojí nazvat zločiny Národní fronty a komunistů
proti lidskosti a demokracii pravým jménem.
Knihu vydal autor vlastním nákladem. Možno objednat na
adrese'. Zbyněk Ludvík, PO Box 93 02 05,
D-Fankfurt a/Main, Germany
Cena knihy: 32 DM, lodní poštou.
Stanislav Brton
151 Grandvieyv Drive, Coolum Beach,
Queensland 4573, Austrália

Prosím o pomoc
V Praze dne 25. ledna 2002

The Czech and Slovák Club in New Zealand lne.
Vážená paní předsedkyně,
dovolte mi, abych se v první řadě představil - jmenuji se Jiří
MATOUŠEK a kontakt na Váš klub jsem obdržel od svojí
manželky, která spolupracuje se Stálou komisí pro krajany
Senátu ČR na přípravě setkání zahraničních Čechů na jaře roku
2003. Moje prosba s touto akcí ale nesouvisí, a tak mi dovolte,
abych osvětlil důvody, proč se na Vás touto cestou obracím.
Prvním z nich je fakt, že se v letošním roce chystáme s celou
rodinou a několika přáteli navštívit již potřetí od roku 1995 Nový
Zéland. Musím přiznat, že jsme se já i moje rodina naprosto
zamilovali do tohoto nádherného ostrova na druhém konci světa.
Mohu říci, že jsme již alespoň částečně poznali jeho úžasnou
přírodu, a při naší minulé návštěvě v roce 2000 jsme, přirozeně
jen jako turisté, tak trochu nahlédli do života původních
maorských obyvatel.
Druhým důvodem je fakt, že se již delší dobu zabývám na
poloprofesiální úrovni natáčením dokumentárních filmů, které
lze nazvat cestopisnými fejetony. Na tomto poli jsem již dosáhl

jistých úspěchů, včetně loňské účasti ve finálové přehlídce
festivalu Tourfílm v Karlových Varech. Můj scénář dokumentu
o N.Z. má již v tuto chvíli poměrně jasné obrysy.
Třetím důvodem je fakt, že zachytit SKUTEČNÝ život
místních obyvatel nelze bez “průvodce”, který dokonale místní
život zná a je schopen “otevřít dveře”, tedy zprostředkovat
filmaři kontakt. A je-li takový průvodce navíc krajanem, pak je
to kombinace zcela ideální, neboť umožňuje zároveň srovnat
život ve staré a nové vlasti.
Abych tedy konečně konkretizoval celou záležitost - naše
návštěva proběhne v období od 22.4. do 2.5.2002. Ano, je to
relativně velmi krátký čas, a proto je nutné jej dokonale
naplánovat a využít. Cestu začínáme v Aucklandu a směřujeme
pak přes Rotorua na Jižní Ostrov. Dopravním prostředkem nám
bude, jak jinak, campervan, takže jsme velmi flexibilní.
Pro účely plánovaného filmového dokumentu o Novém
Zélandu bych chtěl natočit několik sekvencí s představiteli
krajanského spolku a také, pokud by to bylo možné, s některými
zajímavými krajany, ať již v sídle spolku nebo po trase naší
cesty, kterou bychom byli schopni samozřejmě takovém účelu
přizpůsobit. Hlavním tématem by měl být současný život, ale
také jeho srovnání se životem ve staré vlasti, životní příběhy o
tom, jak se člověk může dostat “z Čech až na konec světa” a
podobně. Neméně zajímavé by bylo získat kontakt na nějakého
komunikativního a ke spolupráci ochotného člena maorské
populace. Angličtinu ovládám na velmi dobré úrovni, takže v
tomto ohledu nemám problém si poradit bez nutnosti další
asistence.
Vážená paní předsedkyně, pokud byste tedy byla ochotna Vy
osobně nebo některý z Vašich přátel mi v tomto úsilí pomoci jak
jsem naznačil výše, byl bych Vám velmi vděčen.
Těším se na Vaši zprávu a zůstávám s úctou,
Ing. Jiří MATOUŠEK, Na valech 28,160 00 Praha 6
telefon.
00420 - 333 220 60 (priv.)
00420 - 201150 02 (office)
fax:
00420 - 201153 06
E-mail:
jirka. maíousek@/atlas. cz
Ochotníci též můžete kontaktovat redakci Střípků.

Prosíme adresujte na:
Help to needy
PO Box 112
The Junction
NSW 2291
Austrália
Nadácia má aj E-mail adresu: pomocnudznym@hotmail.com
Telefon / fax: 02 - 4929 3430
Na donáciu viac ako $2 dolárov vydáváme potvrdenie.
Vážení krajania, snažné vás prosíme pomôžte núdznym ako
môžete. Vopred vám veľmi pekne ďakujeme za vaše dary. Za
nadáciu,
Ján Bartoš

Vážený pane Knotek
a milí členové Českého a Slovenského klubu,
přijměte srdečný pozdrav do Nového roku ze zasněženého
Švýcarska s pozvánkou - přijedte sem někdo, nebo víc. Je tady
hezky, viz příloha. (Příloha je několik obrázku ze Švýcarska a
několik článku vydaných Švýcarskou turistickou kanceláří v
Českém jazyce.)
Posiaráme se o Vás s naší Sokolskou jednotou, která bohužel
slábne, stále více to krajany táhne do Prahy...
I tam Vám můžeme dobrými kontakty být nápomocni, je tam
stále více krásněji.
Přiznám se, že moji touhou zůstává měsíční pobyt v Novém
Zélandě, projezdit campervanem, co by se dalo - a dotaz: obdrží
povolení k řízení i občan roku narození 1919 - slyšel jsem, že
takoví kmeti již ne a mají zůstat u vnoučat a s nimi poznávat
rodnou zem dědečka a babičky.
Dovolil bych se potom obrátit na někoho, kdo by radou nám
mohl pomoci.
Děkuji předem za Vaši laskavost a zdravím s krajanským
pozdravem,
Miloš Spilka
PO Box 169
CH 3000 Bern 21
_______________ Switzerland____________________________

Profesor Jaroslav Škarda který žije půl roku v Česku a půl roku
na Novém Zélandu požádal redakci abych uveřejnil pro krajany
kteří nemají počítač a zapojení na Internet, že je možnost v
Aucklandské centrální knihovně ZDARMA si přečíst České i
Slovenské deníky a zjistit různé informace. Tuto službu provádí
zdarma i jiné městské knihovny na N.Z.
Zde je uvedeno několik Webových serverů které tyto služby
provozují.
http://ctk.ceskenoviny.cz = Na této Webové stránce najdete
zprávy české tiskové kanceláře vždy čerstvé a též linky na jiné
publikace českých novin jako např. Pražské noviny, Sportovní
noviny a jiné.
http://www.seznam.cz/Zpravodajstvi = Tohle je asi nejlepší
Český informační zdroj kde najdete linky na různé deníky: Mladá
fronta Dnes, Lidové noviny, ČTK, Právo, Pražské noviny a jiné
deníky a týdeníky. Též spoustu linek na různé informac o Česku.
http://www.radio.cz/cesky = Na této stránce najdete zprávy
které vysílá Rádio Praha a které jsou denně obnovovány.
http://www.quick.cz
= Zde též najdete různé deníky a
linky na jiné informace v Česku např: mapy, jízdní řády na vlaky
a autobusy, slovníky, počasí, televizní progamy a jiné.
Prof. J. Škarda je do 18.3.2002, na adrese :
38 Cambourne Rd., Mt. Albert, Auckland

Pomoc núdznym
Vážení krajania,
po dlhom čase sa nám podarilo založiť nadáciu “Pomoc
núdznym”. Prečo a pre koho? Preto sme založili nadáciu, lebo
veríme, že aj s malými zbierkami môžeme pomôcť núdznym,
predovšetkým deťom - sirotám - vdovám, nemocniciam,
postihnutým a vôbec tým čo sú odkázaný na pomoc iných.
Kto je nadácia? V podstate sme to “my všetci!” Nadácia není
politická organizácia a ani cirkevná ako ani národnostná. V
našich snahách je centralizovať charitativnú činosť v Austrálii a
na Novom Zelande.
Každý mesiac budeme vydávať obežnik, kde sa dočítate o
konkrétných prípadoch núdznych. Zároveň aj zoznam darcov
jednotlivcov a organizácii, ktorý prispeli a koľko. Ako aj to,
komu sme zaslali aký obnos. Samozrejme vy tu budete mať dve
možnosti ako pomôcť:
1. - Osobne sami môžete kontaktovať s týmito núdznymi.
2, - Alebo cez nadáciu “Pomoc núdznym”.
Každé stredisko si môže zvoliť spôsob zbierok po svojsky. My
odporúčame si zhotoviť “box” kde bude nápis z adresov nadácie,
kde môžete vkladať vaše donácie. Šeky alebo Money Order.
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písemnou žádost o zápis, doloženou originálem, popř.
ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho
státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu

Klubovní BB Q
Naše první BBQ v roce 2002 které jsme uspořádali v neděli 27.
ledna v Belmont Domain parku se zase vydařilo i počasí bylo
pěkné. Též přišlo několik nečlenů a čeští sportovci kteří byli
pozváni zdejším klubem softbalistů. Každý si donesl něco k jídlu
a maso na pečení. Jako obvykle paní Zdráhalová přinesla buchty
které vždy rychle zmizí a pan Paulik donesl jeho po domácku
vyrobenou tlačenku a chléb kteiý též upekl.
Pěkně jsme se pobavili a doufáme, že se podobné BBQ bude
zase konat co nejdříve.

zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního
seznamu Dokladem o státním občanství ČR je platný cestovní
pas. Žádost musí být doručena anebo předána
zastupitelskému úřadu nej později 40 dnů přede dnem voleb.
Druhou skupinu tvoří voliči, kteří budou na zastupitelském
úřadě hlasovat na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá
voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů (popř. zvláštním seznamu vedeném
zastupitelským úřadem) je zapsán, na jeho žádost obecní úřad
v ČR podle místa trvalého pobytu voliče na území ČR (popř.
zastupitelský úřad ČR v zahraničí, pokud volič bude zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským
úřadem).
Další informace o konání voleb budou včas zveřejněny na
našich
internetových
stránkách (www.mzv.cz/sydney).,
prostřednictvím
australského a krajanského tisku,
rozhlasových stanic, honorámích konzulátů ČR a
krajanských organizací.
Consulate - Generál of the Czech Republic
169 Military Road
Dover Heights
Sydney - 2030
Telefon: 0061 2 9371 0860

Nemáme hromadnou fotku z BBQ. Na této je z leva Přemek
Vaniček, Mane Zdráhalová, Mirek Paulik a Danuška
Pauliková

Volby 2002
Podle či. 63 odst. 1 písm. f) s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1
Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 64/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb., vyhlásil prezident
republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a
stanovil dny jejich konání.
na pátek 14. června 2002 a sobotu 15. června 2002.
V roce 2002 se poprvé uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR i na zastupitelských úřadech ČR

v zahraničí. Hlasování bude probíhat rovněž na Generálním
konzulátu ČR v Sydney. Korespondenční hlasování zákon

neumožňuje.
První den voleb začíná hlasování v 14.00 hodin a končí ve
22.00 hodin.
Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve
14.00 hodin.
Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí mohou hlasovat
dvě skupiny voličů.
První skupinou jsou občané ČR, kteří budou zapsáni do
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Do
tohoto zvláštního seznamu mohou být zapsáni ti státní občané
ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR a kteří podají

Český Velvyslanec z Canberry Ing. Jaroslav Sládek při
proslovu v klubu kde nás navštívil na naší schůzi ve středu
6. února 2002. Mluvil hlavně o volbách v České republice a
odpovídal na otázky členů. Všichni jsme se pěkně pobavili a
hlavně dobře najedli jak to vždy bývá když zavítají vzácní
hosté do našeho klubu.
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Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 6. března 2002 v 19.30 hod.
Rajčatová omáčka
6 decilitrů vývaru z hovězího masa nebo vývaru z kostí, 3/4 kg rajčat nebo 10 dkg
protlaku z rajčat, 2 dkg másla, 2 dkg slaniny, 3 dkg mrkve, 2dkg cibule, trochu tymiánu
a kousek bobkového listu, 2 až 3 dkg hladké mouky, půl stroužku česneku, trochu mletého
pepře, cukru, sůl, nepatrně citrónové šťávy nebo trochu vinného octa.

Do kastrolu dáme máslo, přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, trochu rozškvaříme, pak
přidáme očištěnou na kostičky nakrájenou cibuli a mrkev, bobkový list a tymián, vše
trochu opražíme, zaprášíme moukou a osmahneme. K tomu pak přidáme čerstvá pokrájená
rajčata nebo protlak z rajčat, utřený česnek, pepř, sůl a cukr, podlijeme vývarem, dobře
zamícháme a vaříme, nejlépe v troubě, asi 30 minut. Nakonec omáčku procedíme,
přidáme citrónovou šťávu nebo ocet a ještě krátce povaríme.
Podáváme ji k masu i k těstovinám apod.
Úprava je pro 6 osob a trvá 45 minut.
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