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140 let od založení Sokola
Šestnáctého února byla v roce 1862 neděle. Na devátou hodinu
dopolední svolala hrstka nadšenců do druhého patra reálky v
Panské ulici ustavující schůzi nového spolku. V tělocvičně
Malypetrova ústavu se sešlo osm desítek zájemců a ti založili
Sokol Pražský.
Jeho starostou byl zvolen
Jindřich Fúgner a náčelníkem
cvičitelstva
Miroslav
Tyrš.
Zpráva ta roznesla se Prahou
ještě téhož dne, o což se
zasloužilo přímo z místa duo
spolupracovníků
Národních
listů. Referovalo: "A k novým
myšlenkám
sokolským
přihlásila se okamžitě vážená
jména
společenských
a
uměleckých
vrstev
našeho
národa. Ctihodný kmet Jan
Evangelista Purkyně, Mikoláš
Aleš, Julius a Eduard Grégrové,
,Jan Neruda i Karolina Světlá." A
Miroslav Tyrš
, *
. ., , . , ,
pravé z jejich ust byla později
při svěcení sokolského praporu, jehož autorem nebyl nikdo
menší než Josef Mánes, pronesena památná slova "v zdravém
těle, zdravý duch".
Volba Fúgjiera a Tyrše byla šťastná i prozíravá. Fúgner, sám
obchodník a ředitel banky, pronajal pro Sokol sál u Apolla za
1800 zlatých ročně a ty sám na místě uhradil. Tyrš se stal
ústřední postavou cvičitelů. Soustředil lidi a dal sokolskému
cvičení na úvod kromč nadšení také řád. S ním i povznášející
události. Především pak nezapomenutelné Slety.
Není tedy divu, že se stalo národní ctí patřit do řad Sokola.
Během prvních dvaceti let, v rozmezí 1862 až 1882, měl na
území Zemí koruny české už celou stovku jednot. V jejich
řadách působilo 2110 aktivních členů, když počet členů
přispívajících byl ještě sedmkrát vyšší. Právě on zvyšoval
národní sebevědomí a dokázal obohatit i češtinu. Za základ
sokolského vyjadřování byl vzat Jungmannův Slovník
česko-německý jako nejvýznamnější dílo z oboru jazykovědy.
Jungmann tu soustředil množství starých i současných českých

výrazů a rozvinul je o výrazy nové. Všechny se vžily. Na místo
německé landpartie byly tu české výlety, zdomácnělo slovo
tělocvik, přibyl stoj spatný, dřep nebo roznožka Komisi, která
nové výrazy schvalovala, předsedal archivář města Prahy. Nikdo
jiný, než autor Kytice z pověstí národních, Karel Jaromír Erben.
Tyrš a Erben se také zasloužili o nový časopis Sokol. V něm
najdeme už v roce 1881 i první české sportovní reportáže.
Titulek "Veslařské závody universit anglických" referuje o
závodě osmiveslic Oxford-Cambridge, jiný, s názvem
"Kohoutové ve Vídni", je zase o cyklistice a pojednává o naší
úplně první sportovní reprezentaci v zahraničí. Také slavný
průkopník architekt Jan Kříženecký neodolal. On to byl, kdo
zachytil v roce 1901 slavná sletová cvičení na filmový pás.
Z řad Sokolů jsou i první průkopníci a zakladatelé našich
sportovních svazů. V roce 1884 vzniká Česká ústřední jednota
velocipedistů a Ústřední jednota veslařská z Čech. Sokolové
zajišťují později pro nově vzniklou Československou republiku
zcela výhradně gymnastickou reprezentaci. Bedřich Šupčík pro
ni získal vůbec první zlatou medaili na Olympijských hrách,
Ladislav Vácha ho skvěle
následoval a oba ještě překonal
bájný Alois Hudec. Sedm let
vozil zlaté medaile z mistrovství
světa a dokázal na kruzích svou
jedinečnost i na berlínské
olympiádě roku 1936.
Legendární náčelnice Sokola
Marie Provazníkové před svým
odchodem do exilu přivedla
družstvo žen na Olympijských
hrách 1948 v Londýně ke
zlatým medailím v soutěži
družstev.
Po roce 1948 měl
u nás Sokol zaniknout. Nebylo
Marie Provazníkové
toho
dosaženo.
Sokolská
myšlenka žila dál. A o
ku vypovídá jeden jediný fakt.
Organizovaných členů Sokola je v naší vlasti 186 164 a v
zahraničí 49 305.
Pro Rádio Praha připravili:
Vladimír Zápotocký a Zdeněk Valenta

Střípky z českých dějin
Pohrobka mohla vyrůst tvořivá autorita Poděbradova, byla
patrně největší, ač naprosto bezděčnou historickou
zásluhou “krále Holce” o náš stát. Jeho pasivní role
umožnila kariéru akceschopnému Jiříkovi. Proto
Pohrobkova éra je nám spíše součástí éry poděbradské...
Nezkušený a zhýčkaný Ladislav měl při svém mládí
dost soudnosti na to, aby pochopil cenu Poděbradovu.
Českému kálovství nemohl Pohrobek vládnout z ciziny,
do Prahy se mu natrvalo nechtělo a co hlavně, faktického
pána měla země už v Jiříkovi. Pohrobek jen projevil smysl
pro realitu, když brzy po nastoupení na český trůn potvrdil
Jiříka ve funkci zemského správce. Ponechal mu roli,
kterou fakticky už zastával, na dalších šest let. A Poděbrad
rozvinul takovou iniciativu, že stát přivedla k
podivuhodné prosperitě. Ladislavovi však nebylo dopřáno
dlouho se chlubit cizím peřím. Nečekaně a náhle zemřel.
Smrt osmnáctiletého krále v roce 1457 otevřela
Poděbradovi cestu k trůnu, současně mu však vpálila do
čela cejch královraha...

Pokračování:
Lidé nakupovali tak levně, že se ta skutečnost dostala do
úsloví: “Za krále Holce byla za groš ovce.” Nikdy prý u
nás nebylo tak lacino. Zásluhy za dobrodiní konjunktury
ovšem v žádném případě nelze připsat Pohrobkovi. Ten se
o fungování státního stroje,
natož
ekonomiky,
příliš
nezajímal. Krom toho k
________ .
Čechám nikdy nepřilnul, v
Praze pobyl sotva rok, a po
první zkušenosti se návratu do
naší
země
programově
vyhýbal. Byl zde sice přijat
neobyčejně srdečně, prostí
lidé uvěřili jeho příjemně
dětskému zjevu a vkládali
naděje do jeho bezelstného
Pluh s těžkým plazem,
14. století
mládí, jenže Pohrobkovo
katolické srdce se necítilo
dobře
mezi
českými
kališmky. A tak mladičký král
k zemi čpící husitismem
nenašel vztah a ani netoužil jí
prospět.
Zásluhy o podivuhodný
Orba primitivním oradlem, rozkvět českého státu za
tzv. dvouzubou sochou,
Ladislavova života (1440kresba ze 16. století
1457)
přísluší
jinému
hospodáři: Jiřímu z Poděbrad.
Vynikajícímu
českému
politikovi 15. století, jenž
zbudoval
svou
oslnivou
kariéru
právě
v
tom
časoprostoru, který uvolnila
Středočeský pluh užívar
nekompetentnost
ve 14. století i později
Pohrobkova. Jiří dokonale
využil
vakua
daného faktem,
že nároky na
český
trůn
formálně
náležely bytosti
předem
Česká a Moravská středověká oradla.
diskvalifikované
Vyvinutý středověký pluh
- malému děcku.
Na rafinovaně zdůrazňované obraně práv tohoto děcka
(nebyl to ovšem jediný princip jeho politiky, jak uvidíme)
postupně vystavěl pozici vlastní. Časem ji upevnil k
neotřesitelnosti, ba přivedl ke královskému majestátu.
Možná to vyzní paradoxně, aleje tomu tak: Skutečnost, že
na pozadí osudu málo významného Habsburka Ladislava

Tajemství Pohrobkovy smrti
Máme před sebou
vzrušující
příběh
s
kriminální
zápletkou.
Překvapivá smrt zcela
zdravého, krásného a
mladého
panovníka
Čech, Uher a Rakous
byla
něčím
tak
nepravděpodobným, že
pražské drama cizina
pochopila po svém: Král
nemohl
zemřít
bez
zásahu čísi ruky! V
Praze došlo k vraždě! A
Ladislav Pohrobek, 15. český král mnohé
průvodní
39. historický panovník. Habsburk
okolnosti
tomu
s polovinou lucemburské krve
posvědčovaly. Dokonce
i dvorní lékaři přítomní u Pohrobkova úmrtního lože
popřeli oficiální (českou) verzi události, podle níž se
Habsburk stal obětí moru. Diagnóza, kterou po pěti dnech
ticha a váhání sdělil Jiří z Poděbrad světu, vyhlížela
podezřele. Němci a katolíci podivné vysvětlení nepřijali.
V kacířské zemi se přece mohlo stát cokoli hrůzného.
Nebilo do očí, že v české metropoli mor náhle zabil
jednoho člověka, a právě krále? Podezření se zprvu
šuškala. Když si ale nedlouho po Pohrobkově smrti
nasadil jeho korunu Poděbrad, propukla hysterie. Muž,
jehož do čela země vynesla záhadná smrt předchůdce, jako
by se sám označil. Na Pohrobkově skonu vydělal nejvíc
Jiřík - tak tedy vraždil! Korunní důkaz ovšem chyběl.
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Z otázky “jak to bylo doopravdy” se stalo vděčné a
věcné téma pro historiky i literáty. Hádanka, o níž byla
napsána řada statí i knih, odolávala řešení 528 let, až do
roku 1985. Teprve pak se dostavila udivující pointa. Je
opravdu tečkou a řešením?
Drama od počátku vyhlížející jako vražda započalo 53.
den poté, co král Ladislav přijel do Prahy, aby se tu oženil
s francouzskou princeznou Magdalénou, nedočkavě už
vyhlíženou. Přípravy na svatbu byly v plném proudu, když
ženich najednou ulehl. Podle oficiální interpretace z české
strany - ta se však v mnohém lišila od svědectví jiných měly děje přibližně tento překotný průběh: V neděli 20.
listopadu 1457 se král vrátil z oslav - byl jako host na
krtinách. Ulehl v horečce a s prudkými bolestmi hlavy. V
pondělí mu markantně zduřely mízní uzliny v tříslech.
Přivolaným německým lékařům to údajně ze studu
nesdělil. Stav nemocného se rapidně horšil. Rutinní
zákroky - nasazení prostředků k pocení, zvracení, užití
projímadel a posléze pouštění žilou - nepomohly. Ve
středu kolem 16. hodiny odpoledne, tedy během necelých
tří dnu, byl král mrtev.
Hned nazítří, a pouze na
jediný
den,
byly
jeho
pozůstatky veřejně vystaveny.
Před davy se nepodařilo zcela
skrýt temné skvrny v obličeji
(byly i na těle) a viditelně
nadmuté břicho. Další den se
konal
veřejný
pohřeb,
vzhledem ke spěchu relativně
důstojný. Ranhojiči odmítli prý
Ladislav Pohrobek ve
tělo
balzamovat. Nedovolil jim
výtvarném názoru, který
jinochovi pňdal na věku strach ze stigmat moru - děsili
se infekce. Příčinu úmrtí sdělil
Jiří z Poděbrad vídeňským stavům v dopise,
koncipovaném s podivnou prodlevou pěti dnů.
Pohrobkovi lékaři spěšně opustili Prahu. Teprve za
hranicemi Čech se jim rozvázaly jazyky a začali
prohlašovat, že král byl otráven...
Budiž zdůrazněno: Na tomto schématu se hned roku
1457 zrodilo nekonečné osočování Čechů a hlavně Jiřího
Poděbradského z královraždy. Obviňování neustalo po
věky, drsně se ozývalo z různých stran až donedávna.
Upřímně řečeno, obhájci Jiříkovy neviny neměli snadnou
pozici. Chyběly protiargumenty. Palackého a další
advokáty Poděbradovy vedla spíš víra než rozum, když
přejímali verzi o moru.
Na Poděbrada by byl padl temný stín asi za všech
okolností. Jenže vysvětlení bleskové smrti morem
podezření z úkladného útoku ještě znásobovalo. Diagnóza
nemohla obstát, jevila se jako krkolomná konstrukce.
Nešťastná úřední zpráva vzbudila štvanici už tím, že byla
v rozporu s průvodními okolnostmi. Proč na extrémně
infekční chorobu zemřel v Praze jen Ladislav? Před
morem se ve středověku prchalo v panickém strachu, ale

u úmrtního lože Pohrobkova se skláněly přední osobnosti
v čele s Jiříkem. Jak to? Mrtvola kolem sebe šířila
“morový jed“ z katafalku, byla veřejně vystavena a potom
nesena městem, aniž kdo trval na přísných protimorových
opatřeních. Jak to? A bylo tu mnoho dalších protimluvů.
Tak králův osobní sekretář Jan Roth v rozporu s Českou
verzí tvrdil, že Ladislavova smrt se dostavila ještě
mnohem rychleji. Nemohl prý onemocnět v neděli, když
ještě v pondělí zasedal na zemském soudu a do noci se
pak veselil při moku právě s Rothem. Další svědci
potvrzovali, že bolesti se dostavily až poté, co byly králi
nabídnuty (otrávené) ředkve s pivem. Sugestivní poznatky
zveřejnili ošetřující lékaři: pocení, dávení, projímadla a
pouštění žilou, tudíž terapii, kterou ordinovali, by v
žádném případě nemohli volit při boji s morem. Snažili se
zadržet otravu, jejíž příznaky konstatovali.
Obvinění z královraždy začala být ještě přesvědčivější,
když se ukázalo, že pozůstatky Ladislavovy netlely.
Ačkoli král nebyl balzamován, při dvojí exhumaci v letech
1472 a 1589 (čili po 132 letech!) vypadal jak
mumifikovaný. Zdálo se, že to svědčí o otravě arzenikem,
který má schopnost ničit mikroby hnití.
Poděbrad byl tedy po staletí terčem takovýchto výpadů.
A když ne on, neboť přímý důkaz chyběl, spílalo se jeho
rodině. Krále Ladislava prý zavraždila (otráveným
jablkem!) sama Jiříkova manželka Johana z Rožmítálu
(anebo její dcera). Stárnoucí žena se do zlatovlasého
krasavce nejprve zamilovala a pak mu neprominula, že
zvolil jinou... Podezírán byl arcibiskup Rokycana i další
domnělí pachatelé, vesměs Češi a kališníci zároveň.
Skutečná příčina králova
překvapivého úmrtí - když
mor spíš obviňoval, než
vysvětloval - zůstala až
donedávna záhadou i mnoha
seriózním odborníkům, kteří
se
pokoušeli
“lepší”
diagnózou
ospravedlnit
tolikrát
nařčeného
Poděbrada. Zrodila se řada
domněnek,
leckdy
přesvědčivě zdůvodněných.
Tak Habsburk prý podle
uváděných příznaků mohl
Středověká lázeň, společná
pro muže a ženy. Milovníkem zemřít na rychlou infekci,
radovánek tohoto druhu, a to i např. na otravu krve. Mohl
za svého druhého pobytu v trpět syfilidou (toxikolog
Praze, by! mladý Pohrobek Louis
Lewin).
Vinou
nezřízeného
života
se
infikoval v pražských lázních (Ludvík Siuček). Záhadným
pokrmem (např. paštikou) mohl při oslavě křtin dostat
salmonelózu čili paratyfus (soudní lékař prof. Jaromír
Tesař). Byly vysloveny další domněnky, avšak všechny se
ukázaly jako liché.
Pokračování příští měsíc
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Oř. Gustav Schlee vypráví o zkušenostech svého bratra
Antonína který ztrávil nějaký čas v Jáchymovském vězení
všemi podrobnostmi o protistátní činnosti. To muselo být
podepsáno vězněm, připraveno k soudu, teprve pak byl
vězeň vysvobozen ze samotky bez odpočinku. Pak došlo
k soudnímu procesu, kde musel přednést toto
sebeobvinění a soudce z lidu již měl připravený rozsudek,
vypracovaný Komunistickou stranou. Když se soud
formálně otázal, zda jsou známy nějaké polehčující
okolnosti, přihlásil se zootechnik z JZD, který dosvědčil
bratrovu pracovní autoritu, s níž pomohl zabránit stávce
dojiček. Toto prohlášení způsobilo, že místo připravených
16 let káznice, byl bratr odsouzen na 7 roků nucených
prací. V tomto období pracoval v Jáchymově, ale ne v
podzemí. V roce úmrtí Stalina 1953 vyšlo najevo mnoho
věcí o Stalinově působení a ještě po projevu Chruščova
byl bratr propuštěn napřed aby pracoval jako zootechnik,
tím byla doba uvěznění zkrácena. Později krátce pracoval
opět jako veterinář a když se po roce 1968 otevřela cesta
do emigrace, odjel v roce 1969 do Kanady, kde působil v
Albertě v Calgary a žil tam se svou rodinou až do roku
2000, kdy zemřel.
Posílám Vám toto svědectvíjako vzpomínku na svého
bratra a jeho zklamání ve víře v komunistický režim
Vet.Dr. Gustav Schlee, Rotorua, New Zealand

Antonín Schlee byl narozen v roce 1924 v Táboře a jako
ročník 24 byl poslán na nucenou práci do Německa. Po
válce se vrátil jako komunista a vystudoval veterinární
fakultu v Brně. Potom nastoupil jako veterinář na
Příbramsku v Krásné Hoře. Stalo se, že řada bývalých
horníků z Příbramska nebyla spokojena s komunistickým
režimem a myslili si, že mohou všechno změnit a
považovali Stalina za hlavní překážku v pokroku
socialismu. Antonín byl velice důvěřivý a do jejich
organizace se zapojil. Zároveň téměř na začátku dosadila
StB své důvěrníky do jejich skupiny, kteří mohli sledovat
každé hnutí. Tato skupina vydala nějaké letáky, v nichž se
zmiňovala o krutosti Stalina. V roce 1949 jsem navštívil
svého bratra a zjistil jsem, že je pod dozorem StB. Sám mi
ukazoval auta, která ho sledovala. Krátce na to byl zatčen
a odvezen do Ruzyně, kde byl umístěn v cele, na samotce,
která byla určena pro to, aby dokázala zlomit vůli k
odporu. Vyšetřovatelé se chlubili, že znají dopodrobna co
se dělo v této protistátní organizaci a přitom byl bratr v
malé cele, kde i lůžko bylo přes den zamčené ke stěně.
Nebylo možné si sednout, byl pod ustavičnou kontrolou
bachařů, aby nemohl ani sedět na podlaze. Mohl ležet v
noci jen po omezenou dobu. Byl to vlastně systém
mučení, kterým vyšetřovatelé nahrazovali fyzické násilí na
vězních. Zároveň vytiskli tak zvané sebeobvinění, se

Slovácko
nejvýznamějšími archeologickými vykopávkami.
Na jih a jihozápad od Napajedelské brány se rozprostírá
Střed oblasti tvoří Dolnomoravský úval. Je vyplněn
po obou březích Moravy nížina Dolnomoravského úvalu.
nánosy řek a místy pokryt i
Je to oblast prozářená
vátými písky, které vytvářejí
sluncem, pod jehož paprsky
přesypy.
zde již po staletí dozrává
V hlubinách země jsou
vinná réva. Slunce a víno
ložiska lignitu, ropy a
ovlivnilo i bohatý folklór, se
zemního plynu, které se těží
kterým se dosud můžete na
na Hodonínsku a Kyjovsku.
některých místech setkat.
Řeka Morava, která nížinou
Zajímavá je
i
lidová
protéká, vytvářela dříve
architektura, zastoupená v
četné meandry: podél jejích
nížině hliněným domem,
břehů se táhnou lužní lesy se
drobnými žudry, samostatně
zajímavou květenou.
stojícími
patrovými
Na
západ
od
komorami
a
soubory
Dolnomoravského úvalu se
vinných sklepů. V Bílých
Karpatech
je
typický VELEHRAD - POHLED NA BAZILIKU NANEBEVZETÍ PANNY rozkládají Chřiby. Jsou od
MARIE A SVATÉHO CYRILA A METODĚJE
okolního území odděleny
kopaničářský dům, který je
výraznými zlomovými svahy, a proto - třebaže nejsou
roubený a zevně ohozen silnou vrstvou hliněné omítky, a
nijak vysoké (Brdo, 587 m) - působí mohutnějším
robené stodoly s vjezdy ve štítovém průčelí. Jihovýchodní
dojmem. Údolí vodních toků jsou hluboce zaříznutá, na
Morava je místem, kde vznikl první státní útvar západních
jejich svazích podobně jako na vrcholcích nacházíme
Slovanů:
setkáváme se zde proto s našimi
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stopy mrazové činnosti a izolované skalky.
organizovaný svaz - tzv. Sámova říše. I když pak až do
Na hranicích Slovenské republiky se táhne pásmo
roku 822 nejsou písemné zprávy,
dosvědčují
Bílých Karpat - dosahují Velkou Javorinou 970 m.
archeologické nálezy (především v Mikulčicích a Starém
Převládají v nich masívní ploché hřbety a hladce
Městě) nepřetržitý společenský vývoj až do vzniku
modelované, málo rozčlenené svahy.
Velkomoravské říše. Počátkem 10. století Velkomoravská
Dolnomoravský úval patří
říše zanikla a po bitvě na
mezi nejteplejší oblasti v ČR.
Lešském poli byla Morava
připojena k Čechám.
Srážkově je oblast chudší,
počet dní se srážkami nad 1
Slovácko
se
dělí
na
mm nedosahuje 90: výše
národopisné oblastí Dolňácko
položené oblasti Bílých
(podél toku řeky Moravy od
Karpat jsou studenější a
Uherského
Hradiště
po
srážkově bohatší. Průměrný
Hodonín
a
Kyjovsko),
počet dní se sněhovou
Horňácko (Velká nad Veličkou
pokrývkou v roce je 80-90.
a dalších 9 obcí), Podluží (obce
Řeka Morava je pro vodáky
a města kolem dolního toku
sjízdná. V úseku mezi
Moravy), Moravské Kopanice
Rohatcem a Otrokovicemi
(Starý Hrozenkov a okolí),
byl v roce 1940 postaven
Hanácké
Slo v áčko
Slovácké kroje z Jalubí
(Mikulovsko,
Ždánsko),
plavební kanál v délce 50 km
pro lodi o výtlaku do 150 tun. Byl původně určen pro
Luhačovské Zálesí (Luhačovice a okolí). Jednotlivé oblasti
přepravu uhlí z hodonínské lignitové pánve do Zlína.
se liší nejen jazykem, melodiemi, písněmi, ale i lidovými
Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými
kroji.
kanály s řadou pohyblivých jezů, výsuvnými tabulemi a
Slovácko je krajem zeleniny, ovoce a především vinné
závlahovými klapkami, plavebními komorami a dalšími
révy. Na východ od řeky Moravy (v tzv. slovácké vinařské
vodními stavbami. Kanál udržoval trvalou hladinu
oblasti) se pěstují lehčí druhy vína, na západ od ní (v tzv.
spodních vod, plnil i funkci závlahovou a dopravní
jihomoravské vinařské oblasti) vína těžší (obsahující vyšší
(nákladní). Po druhé světové válce byl význam kanálu pro
procento alkoholu). Ze 60% se pěstují odrůdy pro vína
vodní turistiku takřka nulový. Až v roce 1999 byl dán do
bílá - Neuburgské, Sylvánské, Rulandské, Ryzlink rýnský,
provozu, a to úsek OTROKOVI CE - STRÁŽNICE.
Tramín, Muller-Thurgau, zbytek tvoří odrůdy pro červená
Úrodné území jihovýchodní Moravy bylo osídleno od
vína - Svatovavřinecké a Rulandské modré. Nejkvalitější
nejstarších dob. Ve starší době kamenné zde žili lovci
vína se zpracovávají ve vinařských závodech v Bzenci
mamutů. Od 9. století Př.n.l. bylo v této oblasti známo
(známá jsou značková vína Bzencká lipka, Blatnický
používání železa. Po Keltech, kdy do Pomoraví zasahoval
roháč, Sylvena, Zlatý hrozen a Chateau Bzenec).
Martina Bernatíková, ČR.
římský vliva po krátkém pobytu germánských kmenů
pronikají sem od 4. století Slované. Proti nájezdům
avarských kmenů vznikl v polovině 7. století jejich první
11.
V současnosti také vytváříme internetovou stránku
klubu. Budou na ní informace o klubu, program, kontakt, odkazy
na jiné důležité stránky apod. Chceme tam také umístit seznam
těch z vás, kteří nabízíte řemesla a jiné služby, a chcete, aby o
vás ostatní věděli. Hlaste se. Další podněty, co chcete na
klubovní stránce mít, jsou vítány. Také hledáme doménu, na
kterou naši stránku umístit, pokud možno zdarma nebo levně.
Pokud byste o nějaké věděli, napište nám.
12.
Láďa a Zdeňka Hochovi se s námi loučí, jelikož se
vracejí do Austrálie, děkují za pomoc a také těm, kteří si od nich
koupili nabízené věci. Přejeme jim hodně štěstí.
13.
Na závěr bychom chtěli podotknout, že klub je naše
společná organizace, která nám pomáhá se udržet ve styku,
předávat důležité informace a vůbec si jen tak pokecat po našem.
Doby osobních sporů už jsou, doufáme, za námi a každá pomoc
a zajímavá informace jsou vítány.

Dokončení ze strany 14
Další výhodou je, že doletíte do Vídně a máte v ceně letenky
ještě zahrnut zdarma zpáteční let z Vídně kamkoliv v Evropě
(kam létají Austrian Airlines a jejich partneři), který můžete
použít buď na let do Prahy či Košic (tam také létají!!!) nebo se z
Vídně dopravit domů sami a pak si zaletět třeba do Athén
(můžete samozřejmě letět třeba do Amsterdamu a zpět z Paříže).
Navíc si můžete udělat přestávku v Kuala Lumpur a procestovat
Malajsii, stejně tak v Melboume nebo Sydney (pokud budete mít
víza). Konečné podmínky vám dáme brzo vědět. Letenky bude
zajišťovat Mirek Pištora Telefon 09-580-0035.
10.
Nedávno vznikly dohady o tom, kolik Marika vybírá za
potvrzení překladů. Je to 5 NZD za stránku. Mirek překlady
potvrzovat nebude - bude dělat pouze překlady samotné, a to za
15 NZD za stránku dokumentu (za stránku hustého textu 30
NZD), které už obsahují i potvrzeni.

Těšíme se na shledání Váš výbor.
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Měsíc ve

zprávách

Zvýšení tarifních platů ohrozilo
toleranční patent mezi ODS a ČSSD

Kdo příliš spí, riskuje zkrácení
vlastního života

Před ministerstvem zemědělství má
být pomník obětem kolektivizace

Předseda občanských demokratů Václav
Klaus v diskusním pořadu televize Nova
Sedmička obvinil sociálnědemokratickou
vládu z toho, že zvýšením tarifních platů v
rozpočtové sféře porušila ujednání mezi
ODS a ČSSD. Neupřesnil však, zda kvůli
tomu bude ODS usilovat o vypovězení
opoziční smlouvy. Platy zaměstnanců v
rozpočtové sféře budou od 1. března
zvýšeny v průměru o 11 procent,
zdravotníci dostanou přidáno až o 18
procent. Klaus kritizuje zejména to, že se
xarifní platy zvýši od 1. března, a ne od 1.
dubna, jak se původně předpokládalo.
ODS a ČSSD se podle něj také dohodly na
tom, že se platy nebudou zvyšovat o 11
procent. Toto zvýšení platů s březnovým
termínem dohodli s vicepremiérem
Vladimírem Špidlou zástupci odborových
svazů.
Rádio Praha 17.2.2002

Kdo příliš spí, a slovem příliš se míní osm
hodin a více denně, riskuje zkrácení
života. Vyplynulo to ze studia spacích
návyků více než jednoho miliónu
Američanů mezi 30 a 102 lety věku. Studii
uskutečnil tým psychiatrů z Kalifornské
univerzity v San Diegu. Průzkum zjistil, že
ti, kteří spí denně pět až sedm hodin, žijí
déle. Podle vědců tak neplatí zcela staré
pravidlo, že osm hodin spánku je zdraví
nej prospěšnější. "Kdo spí pět až sedm
hodin denně, si nemusí dělat starosti.
Neexistuje vědecký důkaz kromě mínění
babiček, že je zapotřebí osm hodin
spánku," řekl psychiatr Daniel Kripke,
který výzkum
koordinoval.
Kripke
poznamenal, že k přesnému určení role
spánku bude zapotřebí další studie, aby se
zjistilo, zda je nutné ho zařadit spolu s
alkoholem a tabákem na seznam
nebezpečných
potěšení.
"Přehnané
vyspávání je zřejmě faktorem pro vznik
rakoviny a kardiovaskulárních chorob, i
když ještě nevíme, co je důvodem," dodal
psychiatr, jehož studii zveřejní v pátek
odborný časopis Archives of Generál
Psychiatry. Ideální je piý sedmihodinový
spánek. Do této spáčské kategorie se vešlo
32 procent mužů a 34 procent žen a ti také
prokázali nejlepší délku života.
ČTK 18.2.2002

Pomník
obětem
komunistické
kolektivizace by měl na podzim vyrůst
před ministerstvem zemědělství. Ocelové
klasy svázané ostnatým drátem budou
umístěny v předmostí Hlávkova mostu.
Autorem plastiky je akademický sochař
Jiří Plieštika. Vybudování pomníku bude
stát zhruba 1,5 miliónu korun, financovat
ho bude Asociace soukromých zemědělců
z veřejné sbírky, řekl ve čtvrtek novinářům
Michal Pospíšil z asociace Soukromí
zemědělci z České republiky kvůli
kolektivizaci téměř vymizeli.
Podie
historiků byla do roku 1953 donucena
téměř polovina z 380.000 soukromých
rolníků v obcích s JZD vstoupit do
družstva. Na konci 70. let soukromě
hospodařilo už jen 3000 lidí.
Rádio Praha 21.2.2002

Češi v zahraničí budou volit na více
než stovce zastupitelských úřadů
Čeští občané, kteří budou v době
červnových voleb do sněmovny v
zahraničí, mohou svůj hlas dát některé z
kandidujících stran na 108 vyslanectvích a
generálních konzulátech.
Na těchto
zastupitelských úřadech budou zřízeny
zvláštní volební okrsky. Možnost volit
poslance budou mít letos poprvé i čeští
emigranti a krajané, pokud mají české
občanství. Až po 5. květnu ale bude
známo, kolik krajanů tuto možnosti
využije. Mají totiž 40 dní před volbami
velvyslanectví písemně požádat o zapsání
do zvláštního seznamu voličů. Čeští
občané, kteří budou v zahraničí v polovině
června studovat, pracovat nebo budou na
dovolené, mohou na zastupitelských
úřadech volit po předložení voličského
průkazu. Vyžádat by si jej měli na
obecních úřadech v místě svého bydliště.
Státní volební komise minulý týden losem
rozhodla o tom, že ze 14 krajů si čeští
občané v zahraničí budou vybírat poslance
z
kandidátek
předložených
v
Jihomoravském kraji.
Rádio Praha 17.2.2002

Američtí vojáci s vrtulníky Apache
budou cvičit v Česku
Bitevní vrtulníky AH-64 A Apache
amerického 5. armádního sboru budou v
březnu létat u Karlových Varů. Celkem 21
těchto strojů se od 2. do 26. března ve
výcvikovém prostoru Hradiště zúčastní
cvičení Talon Strike. Letci budou cvičit
ostré denní i noční bojové střelby z
vrtulníků, informovala o tom tisková
služba ministerstva obrany a Comelia
Summersová z americké armády. Podle ní
se cvičení zúčastní 250 amerických
vojáků. Zdravotnické zabezpečení budou
mít na starosti posádky dvou vrtulníků
UH-60 Black Hawk. Cvičení se zúčastní
američtí vojáci ze základny v německém
Dlesheimu.
Rádio Praha 20.2.2002
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Desítky lidí si v Nepomuku připomněly
sestřelené americké piloty
Výročí sestřelení amerického bombardéru
a smrt desítky amerických letců v roce
1944 si v sobotu v Nepomuku na Plzeňsku
připomnělo několik desítek lidí. "Tito
letci, stejně jako další jiní, položili své
životy proto, aby další generace mohly
užívat plodů míru a svobody," řekl při
vzpomínce na americké letce velvyslanec
Spojených států v České republice Craig
Stapleton. Americký bombardér Liberator
se 22. února 1944 účastnil bombardování
strategických cílů v Německu. Letounům
však začalo docházet palivo a nad
západními Čechami na ně zaútočily
německé stíhačky, kterým se podařilo
nakonec šest amerických letounů sestřelit.
Tři spadly na území České republiky,
připomněl válečné události velvyslanec.
Rádio Praha 23.2.2002

Korunku romské Miss získala
devatenáctiletá dívka ze Slovenska
Korunku královny krásy Miss Roma 2002
získala v sobotu večer v Hodoníně
nejstarší účastnice soutěže, devatenáctiletá
Helena Ferenci ková z obce Štefanov na
Slovensku. Z hodonínského Klubu kultury
si odnesla horské kolo, přenosný kazetový
magnetofon a kosmetiku. Na dalších
místech skončily dvě dívky z Hodonína na druhém osmnáctiletá Erika Danielová a

třetí čtrnáctiletá Lucie Zimová. Před asi
' 300 diváky se dívky představily nejprve ve
večerních šatech. Následovala volná
disciplína, při které většina dívek zvolila
tanec. Vrcholem soutěže byla promenáda
v plavkách. Všechny soutěžící vydatně
hlasitě podporovali členové jejich rodin.
Romská kapela hrála i písně Jiřího
Suchého. Večer zakončil tradiční romský
ples. Loňskou Miss Roma 2001 byla v
Lipníku nad Bečvou na Přerovsku zvolena
tamní
patnáctiletá
rodačka Zuzana
Siváková.
Rádio Praha 24.2.2002

V Brně se zřítila část klenby
železničního viaduktu
Část betonové klenby železničního
viaduktu v brněnské Opuštěné ulici se v
poledne zřítila na silnici. Přibližně 300
kilogramů vážící beton nikoho nezranil a
nezpůsobil škody. Část prostoru pod
viaduktem byla uzavřena, řekl policejní
mluvčí Zdeněk Lubas. Po viaduktu se
třemi oblouky jezdí vlaky, v jeho spodní
části auta. Část klenby se zřítila v oblouku,
kterým se jezdí do Uhelné ulice. Nehodu
patrně způsobily otřesy, které vznikají při
průjezdu vlakových souprav. "Viadukt si
prohlédli odborníci a žádné nebezpečí již
nehrozí. Podle předběžných zpráv bude
vjezd na Uhelnou ulici touto trasou
obnoven ve čtvrtek," doplnil Lubas.
Policie instalovala zákaz vjezdu pod
poškozenou část viaduktu.
ČTK 27.2.2002

Václav Klaus za zrušením
Schroderovy cesty vidí volby i
Zemanovy výroky
Předseda Poslanecké sněmovny a ODS
Václav Klaus vidí za zrušením cesty
spolkového kancléře Gerharda Schródera
do České republiky jak zářijové volby v
Německu, tak i důsledek výroků premiéra
Miloše Zemana o sudetských Němcích.
Schróder měl navštívit Českou republiku

22. a 23. března. Německá vláda ve čtvrtek
oficiálně oznámila, že kancléř na
plánovanou cestu nepřijede.
Rádio Praha 1.3.2002

Pražský primátor Jan Kasl se omluvil
podnikatelům za korupci na magistrátu
Pražský primátor Jan Kasl přiznává, že na
pražském magistrátě existuje korupční
prostředí. Tento týden se za uplácení na
magistrátu
omluvil
na
setkání
s
podnikateli z Americké obchodní komory.
Kasl podle Mladé fronty Dnes vychází ze
stále se opakujících připomínek zejména

zahraničních
investorů,
kteří
jsou
šokováni, že úplatek je často jediná cesta,
jak mohou na pražské radnici prosadit svůj
podnikatelský záměr. Podle listu Kasl před
americkými podnikateli přiznal, že není v
omezování korupčního prostředí na
magistrátu úspěšný. O své rezignaci ale
neuvažuje.
Rádio Praha 2.3.2002

Václav Havel nemá žádný šedivý vlas
Prezident Václav Havel (66) nešediví!
Tajemství
mladistvého
vzhledu
prezidenta, kterému se na hlavě nikdy
nezaleskl jediný stříbrný vlas, Blesku
odhalila jeho dvorní kadeřnice Bronislava
Jahnová. "Pan prezident má typ vlasů,
které nešediví. Ztratil trochu pigment, ale
klasické šediny, které se dělají třeba u
hnědých vlasů, nemá," prozradila Blesku
kadeřnice, která o prezidentovy vlasy
pečuje již přes deset let. Jako nazrzlý
blonďák má Václav Havel neskonalou
výhodu oproti politikům, jejichž násilné
maskování šedivějících vlasů mnohdy
skončí trapasem.
Blesk 3.3.2002

Brněnský skaut žijící v Německu
dostane pamětní desku
Brněnští radní se rozhodli odhalit pamětní
desku učiteli a skautskému náčelníkovi
Josefu Kratochvílovi. Deska by měla být
umístěna na takzvaném Městském dvoře
na Silingrově náměstí 2, v němž
Kratochvil bydlel. "Jelikož však dům čeká
rekonstrukce, deska bude odhalena až po
jejím dokončení," řekl v úterý brněnský
primátor Petr Duchoň. Kratochvílovi,
který žije v německém Kemnatu, udělili
brněnští zastupitelé v lednu čestné
občanství města. Kratochvil se narodil v
roce 1915 v Pozořicích u Bma a
absolvoval Učitelský ústav. Od roku 1927
se aktivně podílel na skautském hnutí,
napsal několik skautských románů a
divadelních
her.
Po válce
získal
Československý válečný kříž za činnost v
domácím odboji. Od roku 1975 byl
děkanem Svobodné ukrajinské univerzity
v Mnichově. Vydával časopis Skaut
exulant.
Rádio Praha 5.3.2002

Počet mobilních telefonů v ČR loni
vzrostl o 60 pct na 6,95 mil.
Sedm Čechů z deseti má mobil. Během
loňského roku v České republice vzrostl
počet uživatelů mobilních telefonů ze
zhruba Čtyř miliónu lidí na téměř sedm
miliónů. Největší provozovatel mobilních
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sítí Eurotel loni zvýšil počet svých klientů
na více než 3 milióny lidí. Druhý v pořadí
RadioMobil, který provozuje síť Paegas,
měl na konci roku téměř 3 milióny klientů.
A nej mladší provozovatel sítě Oskar
Český Mobil dosáhl v prosinci 2001
zhruba miliónu zákazníků.
Rádio Praha 6.3.2002

Volební internetový server nabídne
každý týden nové preference
Přesně 100 dní před zahájením voleb do
Poslanecké sněmovny začal ve středu
fungovat
nový
zpravodajský
web
věnovaný této hlavní politické události
roku. Server www.ParlamentniVolby.cz
bude mimo jiné každý týden nabízet
výsledky průzkumů volebních preferencí
agentury TNS Factum.
Rádio Praha 6.3.2002

V Plzni bude památník obětí
holocaustu s více než 2600 oblázky
Sestavením více než 2600 oblázků se
jmény židovských obětí vznikne v bývalé
židovské škole u staré synagogy v Plzni
památník holocaustu. Plzeň si chce letos
při akci "Rok 2002, rok vzpomínek"
připomínat židovské oběti války.
Rádio Praha 6.3.2002

Vstupné na Pražský hrad se zdražuje
Od příští soboty, tedy ló.března, čeká
návštěvníky Pražského hradu nepříjemné
překvapení.
Správa
této
prvořadé
historické památky se totiž rozhodla zvýšit
cenu vstupného. Místo současných 120
korun zaplatí lidé za kompletní prohlídku
historických budov o 100 korun více.
Tedy 220 korun.
Ročně navštíví areál Pražského hradu,
který je, díky své rozloze zapsán v
Guinnessově knize rekordů jako vůbec
největší hradní areál na světě, asi pět
milionů lidí. Asi jeden milion lidí si
přitom koupí vstupenku do některé ze
zpoplatněných částí hradu. Důvody, které
vedly ke změně dosavadního systému
vystvětlil Radiu Praha ředitel Správy
Pražského hradu, Zdeněk Synáček.
Zejména zpoplatnění návštěvy Zlaté
uličky se setkalo s velkou kritikou, dosud
byla tato část Pražského hradu veřejnosti
volně přístupná. Nyní zaplatí návštěvníci
při vstupu do Zlaté uličky 40 korun.
Rádio Praha 8.3.2002

Jsou celodenní nákupy potřebou, nebo
drogou?
PRAHA - Už plných 81 procent pražských
domácností
nakupuje
potraviny
v

supermarketech a hypermarketech. Hlavně
o víkendu tráví celé rodiny čtyři až pět
hodin ve velkých obchodních centrech.
Opravdu je tam žene jen velká nabídka
zboží? “Rozhodujícími faktory pro výběr
místa nákupu jsou podle mě kvalita a
čerstvost zboží, šíře sortimentu a cenová
úroveň,” říká Tomáš Drtina z lncoma
Research, která spolu se společností Gfk
právě vyhodnotila nejnovější výzkumy.
Večerník Praha 7.3.2002

Zeman na sjezdu žen vtipkoval o
ženském pozadí

Náprstkovo muzeum vydalo poslední
díl diskotéky Karla Čapka

Ve vedení Rady pro rovné příležitosti
mužů a žen vystřídá Špidlu Volfová

Šestý díl výběru ze sbírky gramofonových
desek spisovatele Karla Čapka vydává v
těchto dnech na CD-ROM Náprstkovo
muzeum. Posledním nosičem uzavřeli
odborníci muzea projekt, který začal před
pěti lety. V roce 1999 již připravili edici
pěti CD s mimoevropskou hudbou, nová
nahrávka zahrnuje hudbu z Evropy od
Skandinávie po Středomoří. Sbírku 480
gramodesek získalo Náprstkovo muzeum
v roce 1981 od rodiny herečky Olgy
Scheinpflugové, Čapkovy ženy. Projekt
záchrany poškozených nahrávek začal v
roce 1997, kdy jej Česká komise při
UNESCO zařadila do projektu Paměť
světa "Chtěli jsme zachovat nahrávky v
nezměněné podobě a zároveň k nim
zajistit přístup odborné veřejnosti," řekla
vedoucí knihovny muzea Milena Sečká.
Kromě unikátních nahrávek, které Čapek
shromáždil v letech 1927 až 1932,
obsahuje CD-ROM i vysvětlující texty,
ukázky původních obalů i Čapkovy
poznámky. Nahrávky, jež byly mnohdy
unikátní již v době svého vzniku, Čapek
získával různými způsoby. Některé desky
pocházejí z malých edicí vydaných pro
sběratele,
jiné
darovaly
Čapkovi
gramofonové firmy, o další žádal
spisovatel tehdejší české diplomaty v
zahraničí, kteří mu rádi vyhověli.
Radio Praha 13.3.2002

EK chce zjednodušit pravidla pro
uznávání pracovní kvalifikace
Evropská komise dnes navrhla členským
zemím Evropské unie nové nařízeni,
kterým by se vyjasnila a zjednodušila
pravidla pro uznáváni pracovní kvalifikace
mezi státy EU. Nová pravidla by usnadnila
volný pohyb pracovníků v EU, a to v
perspektivě rozšířené ume, poznamenala
komise.
Kadeřnice, elektrikáři, lékaři, průvodci,
účetní, inženýři a další pracovníci by
podle návrhu mohli vykonávat svou
profesi v jiné zemi EU krátkodobě s
pouhým potvrzením dvouleté praxe v
oboru. Bez této praxe nebo pro
dlouhodobou práci by zájemce podal
žádost u úřadů cílového státu. Úřady by
měly povinnost se k žádosti podrobně
vyjádřit a žadatel by měl právo se proti
případnému
negativnímu
rozhodnutí
odvolat u soudu.
Občané zemí EU mohou již nyní volně
pracovat v jiných státech unie, ale uznání
jejich kvalifikace závisí víceméně na
libovůli podniků a resortů, u kterých se v
daných zemích ucházejí o práci. Nové
nařízení, které nyní projedná a případně
schválí Evropská rada a Evropský
parlament, by modernizovalo systém starý
40 let, který neodpovídá současné a
budoucí potřebě větší mobility pracovních
sil rozšiřující se EU.
ČTK 12.3.2002

Sněmovna schválila nový služební zákon
Osmdesát tisíc státních úředníků se bude
nyní řídit novým služebním zákonem.
Budou mít i nadále pouze pětitýdenní
dovolenou, své zaměstnání nebudou moci
považovat za definitivní, při propuštění ale
dostanou pětiměsíční odstupné. Rozhodli
tak poslanci, kteří nový zákon schválili
rozdílem jednoho hlasu. Proti přijetí
zákona byli komunisté a občanští
demokraté.
Rádio Praha 12.3.2002

Z politického hlediska je nejdůležitějším
ženským orgánem pozadí, prohlašoval na
sjezdu
Sociálnědemokratických
žen
premiér Miloš Zeman. Zeman na
konferenci oznámil, že vládě navrhne, aby
se Jana Volfová stala předsedkyní Rady
vlády pro rovné příležitosti mužů a žen.
Tuto funkci dosud zastává vicepremiér
Vladimír Špidla.
Lidovky 13.3.2002

Jan Masaryk byl podle posudku znalce
zavražděn
Zlom ve vyšetřování okolností smrti
někdejšího
ministra
zahraničí
Jana
Masaiyka přinesl nový soudní posudek:
podle něho byl československý diplomat v
roce
1948 jednoznačně zavražděn.
Pracovnici Úřadu pro vyšetřování zločinů
komunismu ČTK řekli, že posudek
Masarykova pádu z okna pomohl natolik,
že je možné se zcela odpoutat od zbylých
dosud zvažovaných verzí - sebevraždy či
nešťastné náhody. Masaryk byl nalezen
mrtev 10. března 1948 pod okny svého
služebního bytu v Černínském paláci.
Oficiální
verze tehdy nastupujícího
komunistického
režimu
hovořila
o
sebevraždě. Kvůli způsobu vyšetřování se
ale objevily spekulace, že Masaryk byl
zabit kvůli svým politickým postojům.
Zkoumalo se i to, zda z okna nevypadl
nešťastnou náhodou. Renomovaný expert
na posuzování pádů lidí z výšky Jiří Straus
dospěl k závěru, že Masaryk byl
zavražděn. "Byl to koordinovaný pád.
Masaryk v plném vědomí očekával, že ho
někdo vyhodí z okna," řekl profesor Straus
v rozhovoru pro ČTK. Ve svém posudku
uvedl, že k pádu přispěla vnější síla
minimálně jedné osoby.
Rádio Praha 13.3.2002
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Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.78Kč.

Británie

1 GBP

50.97Kč.

Kanada

1 CAD

22.79Kč.

EMU

1 EUR

31.57Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.48Kč.

Slovensko

100 SKK

75.10Kč.

Švýcarsko

1 CHF

21.50Kč.

USA

1 USD

36.14Kč.

Č.N.B. Platné od 13.3.2002

Jan Amos Komenský (410 let)
Teolog, filozof a pedagogický reformátor.
Nejvýznamnější osobnost starší české
kultury. Narozen 28. března 1592 v
Nivnici
u
Uherského
Brodu
na
jihovýchodní
Moravě
v
rodině
českobratrského
uherskobrodského
měšťana a nivnického mlynáře Martina
Komenského.

Češi už dohnali unii! — V cenách. . .
Tabulky pro přirovnání cen a platů několika států EU a ČR
Únor 2002

Ceny jsou uvedené v euru.

1 EUR = 31,89 Kč.

Německo

Rakousko

Francie

Itálie

Řecko

Špenělsko

Česko

Bílý chléb (1/2 kg)

1,84

1,59

1,30

1,09

1,43

1,01

0,80

Rýže (1 kg)

2,19

1,85

2,35

2,85

1,79

1,72

0,31

Špagety (1/2 kg)

0,94

1,13

0,83

0,70

0,46

0,70

0,38

Sýr Camembert (250 g)

1,75

1,81

1,69

1,55

2,43

2,30

2,00

Salám (10 dkg)

1,84

0,68

1,35

2,32

0,84

0,84

0,41

Rajčata (1 kg)

2,44

1,87

2,34

2,29

1,33

1,48

1,35

Coca-Cola (plechovka)

0,36

0,43

0,36

0,45

0,41

0,32

0,56

Malboro (červené)

2,99

3,20

3,48

3,00

2,35

2,36

1,56

Pivo (1/2 lit.)

0,58

0,99

0,93

1,18

0,87

0,82

0,62

68,08

62,35

70,67

53,37

62,33

67,07

62,50

Známka na dopis

0,56

0,51

0,41

0,41

0,38

0,24

0,17

Benzín (1 lit.)

0,96

0,77

1,01

0,99

0,68

0,76

0,78

Produkt

Džíny (Levies)

Jaké měsíční platy pobírají zástupci vybraných profesí v zemích Evropské unie?
Pro srovnání uvádíme i platy Čechů v uvedených profesích.

Sumy jsou uvedeny v euru.
Profese

Německo

Británie

Rakousko

Itálie

Česko

Zedník

2973

2463

1934

1818

298

Zdravotní sestra

2634

1881

2564

1777

292

Vládní úředník

6455

2720

neuvedeno

2410

531

Učitelka ZŠ

4274

neuvedeno

neuvedeno

1694

372

Řidič autobusu

2770

2153

1863

1451

332

PRAHA (jz/vasa/pes) - Jestli s tou českou ekonomikou pořádně nepohneme, budeme po vstupu do Evropské unie pěkní chudáci.
Optimistická varianta mluví o tom, že do unie vstoupíme už za dva roky. Ceny mnohých výrobků u nás na trhu se již nyní
vyrovnají cenové hladině v jednotlivých státech EU. Platy však zůstávají v porovnání s těmito zeměmi komicky nízké. Když
bychom se např. porovnávali s Německem, naše mzdy jsou desetkrát nižší!
Již delší dobu od některých našich politiků slýcháme, jak je u nás oproti “Západu” levně. Není to však již ani v současnosti
pravda. A lze očekávat, že po vstupu do unie bude ještě hůř. Ceny se ještě zvýší, aleje otázkou, jak rychle je budou následovat
české platy.
Jak nám řekl analytik Tomáš Landa, za dva roky nemůžeme očekávat, že bychom brali stejně jako Němci. Ani zdaleka ne.
Jedinou výhodou nízkých platů v ČR je tedy relativně levná pracovní síla, která k nám přitahuje zahraniční kapitál. Až se ale
několikanásobně zvýší...
Pro běžného Čecha je nejdůležitěší, aby se vstupem do unie v porovnání s dalšími “unionisty” nepůsobil jako úplný žebrák.
Nemusíme se ale znepokojovat. Žebráci jsme už nyní a můžeme se dočkat jedině změny k lepšímu... V době předvolební však
naši politici na takové otázky neradi odpovídají, a když, tak velmi vyhýbavě a eurooptimisticky. Např. senátor Josef Zieleníec nám
nedávno řekl, že nemůžeme poměřovat výhody plynoucí z našeho budoucího Členství v EU jen se zvýšenými cenami.
“České platy by se mohly dostat na úroveň nejslabších ekonomik EU, tedy např. Portugalska a Řecka, zhruba za 15 let, to ale v
případě, že to půjde hladce, hospodářství poroste a bude se zvyšovat produktivita práce. To je hodně neznámých. A nikdo
nedokáže odhadnout, zda nám další členské státy EU mezitím neujedou ještě o několik “stanic”, řekl nám analytik.
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Európa potrebuje politický a právny dokument, ktorý načrtne
základné princípy jej fungovania," vyhlásil šéf slovenskej
diplomacie. V skutočnosti to nie je EÚ, ktorá najväčšmi
potrebuje ústavu, sú to jej občania, pokračoval minister Kukan.
Pripustil však, že politická vôľa na prijatie takéhoto dokumentu
stále nie je dostatočná. "Prijatie európskej ústavy nie je
podmienkou, ale mohlo by sa stať vyjadrením prechodu
európskej integrácie do novej etapy," dodal minister. Diskusia na
túto tému na Slovensku podľa Kukana viedla k formulácii
predstavy "európskej ústavnej zmluvy". Slovo "ústavný" odráža
predpokladaný obsah dokumentu, ktorý by sa, podobne ako
národné ústavy, zaoberal základnými otázkami fungovania
najvyšších inštitúcií, vzťahmi medzi úniou a členskými štátmi a
vzťahmi medzi úniou a občanmi. Slovo "zmluva" vyjadruje
formálnu stránku. Už na summite v Nice (december 2000) sa
hovorilo o potrebe zjednodušenia základných zmlúv. Európska
ústava by mala plniť tiež tento cieľ, vysvetlil Kukan slovenský
postoj. Za jednu z kľúčových otázok prebiehajúcej diskusie o
budúcom usporiadaní Európy, ktorou sa od minulého týždňa
zaoberá Konvent, označil Kukan prerozdelenie kompetencií
medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ.
TASR 7.3.2002

Európskej únii záleží na rýchlom vyriešení
slovensko-maďarského problému
Európskej únii záleží na tom, aby sa problémy týkajúce sa
maďarského krajanského zákona, ktorý komplikuje vzťahy medzi
SR a Maďarskou republikou, vyriešili priateľsky a čo najskôr.
Bolo by to zlé, ak by táto otázka zohrala úlohu v predvolebnej
kampani týchto krajín. V rámci programu Európskeho
informačného dňa to dnes v Dunajskej Strede povedal politický
radca a vedúci predvstupovej sekcie Delegácie Európskej
komisie v SR Onno Simons. Ako dodal, EÚ dúfa a očakáva, že
zodpovední politici, ktorí sú pri moci na oboch brehoch Dunaja,
si uvedomia, že nájdenie riešenia dvojstranných problémov je
dôležitejšie ako predvolebná kampaň. Podľa O. Simonsa štátni
tajomníci Ministerstva zahraničných vecí SR a MZV MR
Jaroslav Chlebo a Zsolt Németh sa v januári už skoro dohodli na
dvojstrannom vyhlásení, na základe Čoho predpokladá, že by
nemuselo byť ťažké dohodnúť sa, ak existuje obojstranná vôľa.
Radca v súvislosti s predvstupovou pomocou EU kandidátskym
krajinám pred novinármi povedal, že na finančné prostriedky vo
výške 100 miliónov eur pomoci pre Slovensko na tento rok nie
je dostatok kvalitných projektov, a to najmä v oblasti životného
prostredia. O. Simon prednášal v Dunajskej Strede
stredoškolákom o histórii a procese rozširovania EÚ a stretol sa
s primátorom mesta Petrom Pázmanom, s ktorým hovoril o
možnostiach prílevu zahraničného kapitálu do pripravovaného
priemyselného parku. Zástupcom mimovládnych organizácií
regiónu prezentoval programy finančnej pomoci EÚ.
L457? 19.2.2002

Šebej, Weiss: Vláda s Mečiarom a HZDS nebude
dôveryhodným spojencom pre NATO
Slovensko s vládou, v ktorej bude zastúpené HZDS a jeho
predseda Vladimír Mečiar, nebudú členské štáty NATO
považovať za spoľahlivého a dôveryhodného partnera. Na
základe posledných vyjadrení viacerých západných politikov sa
na tom zhodli šéfovia zahraničného a integračného výboru NR
SR Peter Weiss a František Šebej.
Pravda 8.3.2002

Najbohatšieho Slováka vysťahovali, pretože neplatil nájomné
Úspešný podnikateľ Andrej Babiš, ktorý je v ČR prezývaný
Magnát, sa stal vraj obeťou podvodníkov, spojených s mafiou.
Najbohatšieho Slováka Andreja Babiša pred týždňom
vysťahovali z bytu zato, že neplatil nájomné. Muž, ktorý
kontroluje ohromujúcich päťdesiatsedem firiem v Čechách a na
Slovensku vraj neplatil spolumajiteľke bratislavského bytu
druhej kategórie tisíckorunové nájomné. Firma, kde má
štyridsaťpäť percent, má mať pritom plánovaný zisk za rok 2001
tri miliardy po zdanení. Štyridsaťsedemročný úspešný muž
zarobil prvé peniaze v šestnástich a pred dvoma rokmi bol jeho
ročný plat tri milióny korún hrubého.
SME 3.3.2002

Osobné údaje obyvateľov bude strážiť nový úrad
Ochranu osobných údajov bude mať čo nevidieť v kompetencii
nový úrad s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikne na základe
nového zákona, ktorým sa budú musieť riadiť všetky právnické
či fyzické osoby zaoberajúce sa činnosťou spracovania osobných
údajov obyvateľov.
Pravda 9.3.2002

PREŠOV - Len toľko Rómov môže nakupovať v supermarkete
Hruška v Prešove, koľkých dnu vpustí strážna služba. Regulácia
zo strany supermarketu na sídlisku Stará Tehelňa sa Rómom
nepáči a takmer pravidelne kričia na predavačky aj strážnikov, že
sú rasisti.
Pravda 10.3.2002

Kukan vyzval na prijatie európskej ústavy
Slovenský minister zahraničných vecí Eduard Kukan sa dnes v
Bruseli vyslovil za prijatie európskej ústavy, ktorá by urobila
vzťahy v EÚ priezračnejšími a jej fungovanie by "preložila" do
zrozumiteľného jazyka občanov. "Po zavedení eura by mohlo
prijatie európskej ústavy definitívne stelesniť európsku jednotu.
Európska ústava je ideálom, ku ktorému vedie európska
integrácia," vyhlásil Kukan v prednáške na tému európskej
budúcnosti na pôde Strediska pre európsku politiku (EPC). Právo
bolo podľa Kukana od úplných začiatkov základom európskej
integrácie. "Čo by mohlo byť symbolickejším vyjadrením tohto
úsilia, ako prijatie ústavy? Ústava je všeobecne vnímaná ako
norma najvyššej právnej sily. Európa potrebuje takúto normu.

N.B.S. Kurzový lístok platný od 14.3.2002
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Česká republika

1 CZK

1.32Sk.

EMU

1 EUR

41.98Sk.

USA

1 USD

48.00Sk.

V. Británie

1 GBP

67.72Sk.

xz

. Sportovní události
Skokan-akrobat Aleš Valenta získal
zlatou olympijskou medaili
Má
zlatou
olympijskou
medaili a skok,
který nikdo jiný
na světě neumí.
Český
skokan-akrobat
Aleš Valenta se v
Deer Valley stal
jedním
z
největších hrdinů
19.
zimních
olympijských her. Svou největší zbraň trojné salto s pěti vruty - vytáhl v pravý
čas. Soupeřům tím vyrazil dech a
zaslouženě vyhrál soutěž lyžařských
akrobatů. Radost ze zlata měli v jeho
rodném Šumperku. Doma u televizní
obrazovky obklopen přáteli prožíval
Vojtěch Valenta životní závod svého syna
Aleše. Když po dramatickém závodě
vystoupil v přímém přenosu na nejvyšší
stupeň, dmul se pýchou a neskrýval dojetí.
Jeho mysl prodchlo obrovské štěstí, které
postupně
potlačilo
prvotní
pocit
překvapení, které mu devětadvacetiletý
Aleš přichystal jako dodatečný dárek k 55.
narozeninám. Aleš Valenta si byl po celou
dobu závodu vědom podpory ve svém
rodišti a také jim ihned poslal letmý
pozdrav: "Já vás všechny zdravím v
Šumperku a doufám, že se vám to líbilo."
Po vítězství Aleše Valenty následovala
řada blahopřejných telefonátů a telegramů.
Mezi nimi od prezidenta Václava Havla a
předsedy Senátu Petra Pitharta, který
mimo jiné píše: "Pane Valento, blahopřeji
Vám! Přeskočil jste sám sebe - skvělý
příklad pro nás doma."
Rádio Praha 20.2.2002

Poříz porazil o 20G kilo těžšího soupeře
Český zápasník
sumo Jaroslav
Poříz dosáhl na
desátém
mistrovství
světa
v
japonském
H i r o s a k i
velkého
úspěchu.
V
prvním
kole
soutěže bez rozdílu vah porazil Američana
Emanuela Yarbrougha, jehož váha činí
340 kilogramů.
Český dialog 11/12.2001

Janda vyhrál mistrovství republiky ve
skocích na lyžích
Jakub Janda získal titul mistra republiky
ve skocích na lyžích na můstku K-90 v
Harrachově.
Třiadvacetiletý závodník
Dukly Liberec předvedl v obou kolech
vyrovnané skoky (92,5 a 92 metrů), za
které obdržel celkem 239 bodů. Druhé
místo obsadil Jaroslav Šakala a třetí
skončil Jan Mazoch. Ten vedl po prvním
kole s náskokem jednoho bodu před
Jandou a Sakalou. Ve druhém kole, v
němž skokanům znepříjemňoval život
silný nárazový vítr, ale dolétl jen na
hranici 89,5 metru.
Rádio Praha 24.2.2002

Výsledky zimních Olympijských her v
Salt Lake City USA 2002
Množství získaných medálů
Zlato, Stříbro, Brož, dohromady
1. Germany
12- 16-7-35
2. Norway
11-7-6-24
3. U.S.
10- 13 -11-34
4. Russia
6-7-4-17
5. Canada
6-3-8-17
6. France
4-5-2-11
7. Italy
4-4-4-12
8. Finland
4-2- 1-7
9. Netherlands
3-5-0-8
10. Switzerland 3-2-6-11
11. Croatia
3 - 1 -0-4
12. Austria
2-4-10-16
13. China
2-2-4-8
14. South Korea 2-2-0-4
15. Australia
2-0-0-2
15. Spain
2-0-0-2
17. Estonia
1 - 1 - 1 -3
18. Britain
1 -0-2-3
19. Czech Rep.
1 -0- 1 -2
20. Sweden
0-2-4-6
21. Bulgaria
0- 1 -2-3
22.Japan
0- 1 - 1 -2
22. Poland
0- 1 - 1 -2
24. Belarus
0-0- 1 - 1
24. Slovenia
0-0- 1 - 1
Reuters 25.2.2002

Brněnské basketbalistky vyhrály v
Evropské lize ve Vilniusu 94:58
Rychlý přechod do protiútoků podložený
bezchybným
výkonem
podkošových
hráček ve druhé čtvrtině utkání zajistil
basketbalistkám Gambrinusu JME Brno v
třináctém kole Evropské ligy v Litvě
vysoké vítězství nad Telekomasem Vilnius
94:58. Brňanky získaly už třetí vítězství v
řadě a poprvé v letošní sezóně uspěly na
půdě soupeřek.
ČTK 27.2.2002
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Č

eský tenista Jiří Novák postoupil na

turnaji v Dubaji suverénně do
semifinále. Ve čtvrtfinále rozdrtil druhého
nasazeného Jevgenije Kafelnikova dvakrát
6:1. Až doposud přitom byl ruský tenista
pro Nováka nepřekonatelnou překážkou;
všechny čtyři předchozí vzájemné zápasy
vyhrál bývalý první hráč světa. O postup
do finále turnaje, kteiý se hraje s dotací
900.000 dolarů, se český daviscupový
reprezentant v sobotu utká s Fabricem
Santorem.
Francouz
vyřadil
Ivana
Ljubičiče z Chorvatska ve dvou setech.
Rádio Praha 1.3.2002

Štafetoví běžci uctili památku
prezidenta Masaryka
PRAHA - Vzduch před letním sídlem
prezidenta
republiky
je
provoněn
masážními emulzemi. Před zámkem v
Lánech vyskakuje z autobusu krátce před
třináctou hodinou téměř čtyřicítka běžců.
S pochodní v ruce se včera vydali na
štafetový běh Lány- Praha, aby uctili 152.
výročí
narození
Tomáše
Garrigua
Masaryka.
Večerník Praha 8.3.2002

Automobilový jezdec Janiš pojede v
českém týmu seriál Euro 3000
Český automobilový jezdec Jaroslav Janiš,
který v posledním závodu loňského roku
zasáhl prvně do mistrovství FIA formule
3000, bude v nadcházející sezóně startovat
v evropském šampionátu F3000 s názvem
Euro 3000 Series.
Osmnáctiletý Janiš, stejně jako Tomáš
Enge chráněnec manažera Antonína
Charouze, přitom bude hájit barvy prvního
českého týmu, který se chystá na účast ve
formuli 3000. Podle dostupných informací
by měl v seriálu nést název Charouz
Racing.
Janiš bude podle agentury BPA v týmu
jedničkou, o dvojce dosud nebylo
rozhodnuto.
Prezentaci
vozu
Lola
B99/50-Zytek, se kterým budou všichni
jezdci v seriálu startovat, i představení
dvojice pilotů chystá BPA na tiskové
konferenci po angažování týmové dvojky.
Seriál Euro 3000 bude mít v letošním roce
deset dílů a odstartuje 21. dubna na
italském okruhu Vallelunga.
ČTK 12.3.2002

K

ateřina

Teplá,

česká

zrakově

postižená lyžařka, která jede za
vodičkou Renatou Karamanovou, si
vybojovala na paralympiádě v Salt Lake
City zlatou medaili v superobřím slalomu.
Právo 13.3.2002

"Já se ti divím, Konráde, že dovolíš Patočkovi kouřit.
Vždyť mu zase bude špatně. A škoda peněz za
tabák!" "Ale zato zase tři dny potom nebude jíst."

“Nejfalešnější zvíře je liška,” povídá jeden lovec
druhému, “nedávno jsem celý den jednu sledoval a
když jsem ji pak zastřelil, zjistil jsem, že je to pes.”

‘Můj bráška Pepíček utíkal na závodech tři kilometry
a potom ještě skočil tři metry padesát do výšky.
Heč!” chlubí se jeho bratr.
“No, to je toho. Když měl takový rozběh.”

Před Národním divadlem osloví jeden pán druhého:
"Víte, jaký je rozdíl mezi Národním divadlem a
námi? Národní divadlo má východ z nouze a my máme
nouzi z Východu." Druhý vytáhne příslušnou placku a
zeptá se: "A víte, jaký je rozdíl mezi Národním divadlem
a vámi? Národní divadlo tady zůstane a vy půjdete se
mnou."
A on na to: "Víte, jaký je rozdíl mezi námi dvěma?"
"Ne." A vytáhne příslušnou placku a říká: "Vůbec žádný."

©

”Co jste dělal celé odpoledne?” ptá se majitel
restaurace mladého číšníka. “Plnil jsem slánky solí,
jak jste mi poručil.”
“A proč vám to tak dlouho trvalo?” “Víte vy, co je to za
piplačku dostat tu sůl těmi malinkatými dírkami do
skleničky?”

©

No tak dobře, výjimečně vám dám i za koruny. Však se
nemusím otvírat pořád jen západní Evropě!

“Z Ameriky se ozývají hlasy, že jsou u nás
porušována lidská práva cikánů. Co s tím budete
dělat pane ministře?”
“No co, pozveme kritiky k nám, místo v hotelu Praha je
ubytujeme v Chánově a na obědy budou jezdit do Břeclavi
do restaurace Terezka k panu Baránkovi.”

Manželé se hádají a navzájem si vyčítají: “Já jsem ti
věnovala nejhezčí léta svého života!”
“A já zase tobě nejlepší stránky své vkladní knížky!”

Bankám už nevěřím, nejlepší je nacpat peníze do prasátka

Utíká číšník přes celý lokál s talířem polévky a už z
dálky volá na hosta: “Honem si to vezměte, hrozně
to pálí!” “Prosím vás, vždyť ta polévka je úplně studená.”
“Já nemyslel polévku, ale tu cigaretu, co mám za
uchem...”

”Já vždycky jezdím na pivo na Pančavu, “říká pan
Pivec. “Tam dávají dobrou míru, takže na tom
vydělám.” “No jo,” na to druhý, “ale zase utratíte na
jízdném.” “To nehraje roli,” na to opět pan Pivec, “já
vždycky vypijú tolik, aby se mi to vyplatilo!”

©

Mrkni na to, ta maličká, ta je má!

Proč se musím svléknout na pálení žáhy, pane
doktore? Ach promiňte, špatně jsem rozuměl. Myslel
jsem, že máte pálení žáby.

Ptá se paní profesorka Jaromíra, co dělají jeho
rodiče: “Tatínek převádí běžence přes hranice a
pašuje cigarety. Maminka dělá v erotickém salónu a
příležitostně hraje v pornografických filmech...”
“Stačí,” zarazí ho paní profesorka, “poznamenám si, že
pocházíš z moderní, tržně zaměřené rodiny.”

Přijde žena a doktor na ni hned spustí: "Vysvlečte se
a ohněte se."
Udělá si po své vůli a pak se zeptá: "A teď, co chcete vy?"
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Dopisy čtenářů
VE ZNAMENÍ TEMNA - Sovětská špionážní a podvratná
činnost proti Československu v letech 1918 - 1969
(Nakladatelství Votobia, Praha 2001) Kniha má 476 stran.
Pod tímto titulem vyšla kniha Františka Augusta, kterou
připravil k tisku JAB. Je to směs osobních zkušeností bývalého
špionážního důstojníka čs. ministerstva vnitra. Autor se
subjektivně považuje za muže, ba vlastence slušného a čestného,
nikoli za součást vnitráckého “monolitu zrádců a krys”. Není mi
známo, jak dlouho August působil coby rozvědčík a jaká otřesná
událost mu (po kolika?) letech otevřela oči a odecpala uši.
Přiznává, že se od svých kolegů s hroší kůží dozvěděl o mnoha
hrůzostrašných případech “zneužíváni úřední moci” - mučení a
vražd. Byl také ve styku se sovětskými poradci. Stoprocentně
ovládali veškerou činnost všech oddělení tzv. československého
ministerstva vnitra, obrany, atd., prakticky od května 1945.
Bohorovní, povětšinou ruští neokolonisté, dávali nepokrytě
najevo, kdo byl v ČSR pánem nad životem a smrtí. Žili si
královsky. Za život škodné havěti ve skladu lahůdek slepě a
zaslepeně sloužili panstvu v Kremlu, ve středisku
nejzločinnějšího režimu celé historie lidstva.
August obohatil osobní zážitky - a mnoho informací z druhé
ruky - pečlivým studiem stovky domácích i zahraničních knih a
dokumentů, pojednávajících o nepřátelské a zločinné činnosti
sovětských orgánů nejen proti ČSR, ale zčásti také proti celému
světu. Otcové marxismu, leninismu, stalinismu a dalších -ismů
nikdy nezastírali světovládné záměry, bez ohledu na utrpení a
oceány krve, které jejich utopie přivodí.
Velká část zajímavé, možno říci v Česku průkopnické a na
mnoha místech šokující knihy obsahuje údaje vyčtené, nikoli
vytěžené v archivech. Není proto možno ji považovat za pramen
zaručených faktů. Mnohé senzační vzpomínky byly napsány
bývalými Špiony a teroristy NKVD, KGB i StB. Bylo by naivní
jim ve všem důvěřovat. (Ani “přiznání” zpravodajců britských,
českých a německých není možno brát vážně. Běda historikovi
a laikovi, který např. uvěří tzv. pamětem generála Františka
Moravce “Špión, jemuž nevěřili!”) Nikde není zaručeno, že
krásnou lidskou svobodymilovnou masku a dojímavé napínavé
životopisy “rytířů revoluce”, jak se komunističtí udavači,
mučitelé a vrazi hrdě nazývali, nevybásnili jejich zaměstnavatelé.
August vyslovuje údiv nad naivitou levicové inteligence, jíž
byl sám členem! Vzdor pravdivým zprávám o krutost Leninova
a Stalinova režimu - vzdělanci dogmaticky drželi komunisté
utopii palce. O milionech obětí nechtěli slyšet. (Můj idol
profesor Václav Černý dobře věděl, co znamená komunistický
režim. Přesto volil v roce 1946 KSČ. V pamětech přiznal, že po
nějaký Čas dokonce souhlasil s násilím v prosazování politických
programů! S tímto odhalením přestal být mým idolem.) August
odsuzuje také prosovětskou orientaci Edvarda Beneše, jenž se
domníval, že vyzraje jak na Stalina, tak i na Gottwalda.
Jedna kapitola nese název “KGB proti československému
exilu”. Ve všech exilových, krajanských organizacích a vysílání
zahraničních rozhlasů, prý měla StB své lidi. (Nedávno jsem se
dozvěděl, že známý exilový básník a činitel Pavel Javor, krycí
jméno Orel, vlastním jménem dr. Jiří Škvor. Zemřel v Kanadě v
r. 1981.) Dostával od StB za zrádnou činnost proti čs. exilu
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peněžité odměny. Seznamy bývalých špiclů mezi námi existují.
August se zmiňuje se mj. i o činnosti armádního generála Lva
Prchaly (Mimochodem: Prchala nežil po válce v Německu,
jenom v Londýně), celkem povrchně a s hanlivým náznakem.
August byl zřejmě horlivým důvěřivým čtenářem Rudého práva
a vybájených úředních zpráv ministerstev vnitra a informací Do
Českého národního výboru v Londýně (ČNV), první organizace
III. českého exilu, se prý vloudil agent KGB Vladimír LežákBorin. Bořina jsem znal osobně. Se smíchem přiznal, že donášel
vymýšlené zprávy o činnosti ČNV (předsedou byl Prchala) na čs.
velvyslanectví v Londýně v letech 1945-1948. Neviděl nic
špatného v přijímání honorářů od Benešova poválečného režimu.
Zda Bořin v donášení pokračoval i po únoru 1948 mne není
známo. Vím však, že někdo z ČNV anebo Organizace svobodné
české mládeže (byl jsem předsedou) ohlásil StB, že jsme - v
rámci činnosti proti Mezinárodnímu svazu studenstva, zcela pod
kontrolou Moskvy) - spolu s Janem Locherem a Jiřím Maršálkem
rozeslali v letech 1948-49 kolem 3000 dopisů.
Pro mně je nejzajímavější údaj na str. 394 - o konci oddaných
využitých a zneužitých služebníků KSČ a KGB, kteří věděli
příliš mnoho o metodách a zločinech tajných sovětských a
českých orgánů. Podle uřeknutí dvou estébáků minister vnitra
(prý také agent KGB) Václav Nosek, a prezident Antonín
Zápotocký, “dostali pilulku” jedu. Marta Gottwaldová se svěřila
mnoha známým, že její manžel dostal po pohřbu Stalina v roce
1953 - “injekci”.
Neuvěřitelné tvrzení o vraždě Zápotockého jsem před mnoha
léty poprvé uslyšel od paní Vilmy Locherové. (Kopii zvukového
záznamu našeho rozhovoru jsem poslal do památníků v Terezíně
a Li dicích). Locherová, vdova po JUDr. Karlu Locherovi,
generálním tajemníkovi ČNV, byla po atentátu na Heydricha v
květnu 1942 zatčena a odeslána do Ravensbrucku. Protože
ovládala plyně němčinu stala se vedoucí ubytovny s lidickými
ženami. V roce 1968 navštívila Lidice a Marii Zápotockou,
taktéž vězeňkyni v Ravensbrucku, které zachránila život.
Zápotocká sejí šeptem svěřila, když společnice - slovenská dáma
- odešla do kuchyně připravit občerstvení, že “Rusové dali
Tondovi injekci”.
August dokončil rukopis v roce 1983 ve Spojených státech
amerických. Od toho roku se v sovětském impériu a jeho
koloniích hodně změnilo. V úvodní poznámce varuje - hodně
pozdě, ale přece - nekomunistický svět, aby nevěřil, že “U nás se
tohle nemůže stát”. To jsme si po skončení Ľ. světové války
opravdu mysleli a říkali. Únor 1948 nás a Západ přesvědčil, že
se žádným komunistickým šalebným slibům nedá věřit. Nikdy.
Nikdy.
Stanislav Berton, Queensland, Austrália

Z českého tisku (1898) Pro neopatrnou a nebezpečnou jízdu byl
včera udán vozka ze všerubského mlýna, který na rohu Solní a
Dominikánské ulice v Plzni srazil se s bryčkou nějakého rolníka
z Touškova a přerazil jí oj.
Z českého tisku (1898) Včera odpoledne byl zatčen v
Lochotínské třídě 421etý agent Emanuel P., protože v opilství
kopl slepému kolovrátkáři B. Kadlecovi u Hanákovy továrny do
flašinetu a ubožákovi škodu 3 zl. tím způsobil.

6.

Od začátku roku náš klub navštívili jak nový Generální
konzul ČR v Sydney, Jaroslav Doleček, tak velvyslanec ČR v
Canbeře, Josef Sládek. Zatímco návštěva p. konzula byla
neformální a spíše seznamovací (byla nám mj. přislíbena další
dodávka českých videokazet do naší videotéky), p. velvyslanec
Sládek nás informoval o svém jednání s Ministryní Imigrace NZ
o případném zrušení víz pro občany ČR. Víza, bohužel, zůstávají
v platnosti do odvolání, tzn. víceméně až do vstupu ČR do
Evropské Unie. Také jsme se opět zeptali na možnost dvojího
občanství pro občany ČR a bylo nám vysvětleno, že o tomto
České úřady ani neuvažují, tudíž jediní, kdo mohou mít dvojí
občanství jsou ti, kteří přišli o české občanství před 1.1.1993, a
pak ti, nabývající občanství v cizí zemi automaticky - např.
sňatkem, narozením - podle zákonů dané země. Na NZ se
občanství automaticky nabývá POUZE narozením, tzn. pouze
děti českých občanů narozené na NZ mají obojí občanství a
jejich rodiče mohou v tomto případě získat rezidenci na NZ, až
kdy je dítěti 18 let a samo požádá o rezidenci pro své rodiče pod
kategorií Family. Pan velvyslanec nás také informoval o tom, že
česká vláda uvažuje o rozšíření možnosti dvojího občanství na
ty, kteří sňatkem nezískají automaticky cizí občanství, tzn. musí
o něj žádat a tudíž ztrácejí české - to se bude týkat právě vás,
kteří jste se na NZ oženili či vdáli.
7.
Dalším bodem, který pan velvyslanec na náš podnět s
Ministryní Imigrace probral, byl problém, který jistě spousta z
vás má, a to s NZ Kvalifikačním úřadem. Rozporuplnost a chyby
v rozhodnutí jeho úředníků ohledně českých a slovenských
kvalifikací nabyla v posledních měsících neúnosného rázu a
proto jsme na NZQA, Imigrační úřad, Úřad pro etnické
záležitosti, Parlament a všechna česká i slovenská velvyslanectví
a konzuláty napsali stížnost, jejíž kopii v dodatku. (Tuto kopii si
můžete přečíst v klubu). Pan velvyslanec předal kopii i
Ministryni Imigrace, ta se zhrozila uvedených příkladů a slíbila
celou věc projednat. 21.2.2002 měla ministryně navíc veřejné
slyšení v Howicku, kde jsme celou věc opět přednesli a bylo nám
mj. řečeno, že NZQA v blízké budoucnosti čekají zásadní
organizační změny a např. lepší propojení s Imigračním úřadem.
V současnosti čekáme na odpověď z NZQA. Pokud máte někdo
problém s jejich rozhodnutím, napište nám.
8.
Dále jsme pro ČLENY našeho klubu (jak
aucklandského, tak wellingtonského) dohodli slevy na hovory do
ČR a SR a to se společností NET-TEL, jejíž nabídku
připojujeme v dodatku. (Na příklad do ČR 38 centů za minutu,
SR 48 centů za minutu, USA, Austrálie a Kanada 20centů za
minutu, UK 15 centů a pro jiné slevy volejte přímo firmě na
číslo: 0800-279-666. Informujte předem, že jste členi Českého
a Slovenského klubu buď v Auckandu nebo ve Wellingtonu).
Sazby jsou nejvýhodnější ze všech společností.
9.
Také jsme dohodli slevy pro ČLENY klubu (opět jak
aucklandského, tak wellingtonského) na letenky se společností
Lauda Air a Austrien Airlines, které létají z Melboume a
Sydney přímo do Vídně, s mezipřistáním v Kuala Lumpur. Mají
společné tarify s Air New Zealand, které převážejí jejich cestující
na úseku Auckland / Wellington / Christchurch / Melboume /
Sydney. Tyto tarify jsou na úrovni ostatních společností, včetně
Lufthansy, a našim členům budou nabídnuty výhody, jejichž
podmínky ještě dojednáváme. Měly by obsahovat slevu na
samotný let, plus kredit na další cestu v budoucnosti, plus body
navíc, pokud jste členy některého z Frequent Flyer programů Star
Alliance, jíž jsou obě společnosti členy.

Czech and Slovák Society in Auckland lne.
P.O. Box 106 327, Downtown Post Shop, Auckland

Vážení přátelé
1.

Léto se nám blíží ke konci a s ním i možnost se setkat
pod širým nebem. Jelikož letos Velikonoční podělí připadlo na
Apríla -1.4 - pozýváme vás na velikonoční piknik v Auckland
Domain. Sejdeme se ve 14:00 hodin ve Winter Gardes a najdeme
volné místo na piknik. Pozdní příchozí až nás najdou v parku.
Přineste si pomlázky a něco k jídlu. Pozvali jsme opět kvinteto
Gypsy Strings, takže to možná bude i s muzikou.
2.
S létem končí i funkční období stávajícího vedení.
Svoláváme proto Generální schůzku na neděli 14.4.2002 ve
14:00 hodin v Leicester Halí v Ellerslie (obvyklá hala v Epsomu
není k dispozici), kde se budete moci vyjádřit k práci současného
vedení a zvolit nové. Od severu sjeďte na výjezdu Tecoma St. a
jste přímo v Ellerslie, od jihu na výjezdu Ellerslie-Panmure
Highway. Hala je na rohu Findlay St. a Ramsgate St., přímo za
obchody v Ellerslie Village. Volit můžou členové klubu, tzn. ti,
kteří do schůzky nebo na schůzce zaplatí členské (10 NZD
jednotlivec, 15 NZD rodina). V případě nepřítomnosti můžete
poslat svoji volbu poštou nebo e-mailem tak, abysme ji dostali
aspoň den před schůzkou. Poštou posílejte na klubovní adresu:
P.O. Box: 106-327, Downtown Post Shop, Auckland. Do 7.4.
nám také dejte vědět případné kandidáty nebo pokud máte zájem
ve výboru pracovat. Stávající vedeni je:

Mirek Pištora - předseda
Žaneta Kubovičová - tajemník (odstupuje,
jelikož se vrací do Evropy)
Marika Maher - pokladník
Hana Krejčová - kulturní referent
neobsazeno - sportovní referent
Jak vidíte, budeme potřebovat minimálně nového tajemníka a
sportovního referenta. Každá pomoc je vítána.
3.
Ještě před výše uvedenými akcemi bude Marika pořádat
pravidelný odpolední čaj, a to ve čtvrtek 28.3., od 12:00 do 15:00
hodin. Kdo chcete, přijďte a přineste s sebou něco na zub.
Volejte Marice na číslo: 534-3600.
4.
Chtěli bychom vás také upozornit, že stále probíhá
FreeSummer - t.j. zdarma koncerty všeho druhu, většinou o
víkendech na místech jako Auckland Domain, Comwall Park,
Auckland Town Halí a jiné místa. Přesné informace najdete mj.
v brožuře FreeSummer, v oběžníku CityScene nebo na

www.akcity.govt.nz/freesummer
5.
Dostali jsme zprávu, že v Auckland Centra! Library je
k dispozici jeden výtisk wellingtonského krajanského měsíčníku
Střípky - Čriepky'. Ten si jinak můžete sami objednat u
redaktora Gustava Knotka na adrese: Střípky - Čriepky, P.O. Box
27-332, Wellington, a to za pouhých 30 NZD za rok. Mirek
Pištora má také k dispozici časopisy, které nám posílá
Ministerstvo Zahraničí ČR, a to České listy (česky) a In the Heart
of Európe (anglicky). Volejte na číslo 580-0035.
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Knihu si můžete objadnat v knihkupectví Melantrich v
Praze pod jménem: “ESA NA OBLOZE”, Jiří Rajlich,
číslo: ISBN 80-206-0139-2
Po válce létal u znovuobnovených ČSA. Poúnorové
čistky se však nevyhnuly ani těm západním letcům, kteří
sloužili u civilních leteckých složek, a proto mnozí zvolili
opětový exil. Dne 24.3.1950 se Láďa Světlík stal
spoluaktérem hromadného úletu tří Dakot ČSA z Brna,
Ostravy a Bratislavy do zahraničí. Místo aby letěly na
Prahu, změnily všechny tři kurz. Tato akce pilotů byla
plánovaná dva měsíce předem. Všichni přistáli na letišti
Erding u Mnichova v americké okupační zóně. Ostravskou
dakotu pilotoval Láďa Světlík.
Od té doby v Československu o něm komunisti psali
jako o zloději, vrahovi a teroristovi.
Západ to ovšem viděl jinak. Věděli, že většina
Československých vojáků a letců kteří za války sloužili ne
jenom na západní frontě ale i na východě Čekalo vězení od
komunistické vlády která se dostala k moci v roce 1948.
Proto západ je považoval za hrdiny a nabídnul letcům
práci v Anglii opět u letectva RAF a později v civilní
dopravě.
Láďa Světlík byl několikrát vyznamenán Českým
válečným křížem a několika medailemi. Též francouzskou
zlatou medailí a jiné. Po pádu komunismu byl ve vlasti
povýšen na plukovníka ve výslužbě.
Od roku 1973 žije na Novém Zélandě ve městě
Warkworth kde jsem ho v roce 1998 navštívil.
Redaktor, Gustav Knotek

Zemřel ve věku 82 let František STRAKA
Žil na Novém Zélandě od roku 1949.
17. února 2002, ve Whangamata po dlouhém
trápení na rakovinu.
Podle jeho přání byl spálen a popel hozen do
moře.
Krajané vyjadřují soustrast pozůstalým jeho
rodiny.

Ve věku nedožitých 97 let.

Zemřela po krátké nemoci 29. ledna 2002
Anna KULHEIMOVÁ
Maminka Ing. Aleny Kulheimové učitelky
cestovního ruchu v Uherském Hradišti která
posílá již několik let články studentů pro
uveřejnění v našem časopisu
Střípky - Čriepky.

Redaktor a čtenáři vyjadřují soustrast
___________________ rodině.___________________

Ladislav SVĚTLÍK slaví své 85té narozeniny
23. března 2002.
Redaktor a členové klubu přejí Láďovi a
manželce hodně zdraví do dalších let.
Pro čtenáře kteří o Láďovi nic neví a pro ty kteří četli o
něm článek ve dvou číslech tohoto časopisu v roce 1998
leden a únor chci pouze připomenout jeho zásluhu v
druhé světové válce kde sloužil u českého letectva v
Anglii.
Ladislav Světlík se narodil v Plzni 23.3.1917. Vyučil se
soustružníkem ve Škodovce a po práci docházel na letiště
Západočeského aeroklubu v Plzni na Borech. Tam získal
základní pilotní výcvik v rámci branné akce “1000 nových
pilotů”. V letech 1936-37 prodělal vojenský výcvik ve
Škole pro odborný dorost letectva ve VLU v Prostějově.
Jako vycvičený stíhač byl pak přidělen ke 38. stíhací letce
leteckého pluku č. 3 “Generála-letce M.R. Štefánika”.
Létal u ni na stíhačkách Avia B-354 na letištích Vajnory,
Piešťany a Boleráz až do rozpadu státu. Dosáhl hodnosti
četaře.
Po útěku do Polska se dostal lodí do Francie a po
výcviku na americké letouny odešel na západní frontu.
Nalétal 45,20 operačních hodin a sestřelil 4 letouny jistě
a další 3 pravděpodobně.
Více podrobností o jeho životě si můžete přečísl v knize
kterou vydal “Jiří Rejlich” známý historik který se
zabýval historií z druhé světové války.

Vesele Velikonoce přeje všem
č+endřům redakce
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Papriky plněné
6 zelených paprik. Na náplň: 3 dkg sádla nebo oleje, 2 dkg cibule, 40 dkg umletého
vepřového masa, 1 vejce, 10 dkg vařené nebo dusené rýže a sůl, - půl litru rajčatové
omáčky (viz recept v minulém čísle Střípků - Čriepku).

V kastrolu na sádle osmahneme drobně nakrájenou cibuli a pak k ní přidáme jemně umleté
vepřové maso, vejce, sůl, dušenou rýži a vše dobře promícháme. Touto směsí naplníme
očištěné, vydlabané a opláchnuté papriky. Do kastrolu nalijeme rajčatovou omáčku, (viz
recept v minulém čísle) do ní těsně vedle sebe narovnáme otvorem nahoru naplněné
papriky a asi 30 - 40 minut dusíme.
Podáváme jako samostatný pokrm. Nebo též můžeme přidat: brambory, knedlíky, noky,
makaróny apod.
Úprava je pro 6 osob a trvá 1 hodinu.

Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, New Zealand. Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Honza Koppan. Otištěné články označené
jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Fax: 477 9377,

E-Mail: Gus.Knot@xtra.co.nz

