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Vlastizrada a přípravy na světovou válku

D

iskuse o morální, ale i trestněprávní odpovědnosti za
kolaboraci s komunistickým režimem probíhá nyní v
Polsku mezi bývalým důstojníkem polské armády, plukovníkem
Ryszardem KukJinským a bývalým prezidentem generálem
Wojciechem Jaruzelským.
Poté, co vojenský soud zrušil zatykač na bývalého plukovníka
Ryszarda Kuklinského, odsouzeného
v roce 1984 v nepřítomnosti k trestu
smrti za špionáž ve prospěch americké
Ústřední zpravodajské služby (CIA),
podali plukovníkovi přivrženci žalobu
na exprezidenta za to, že se nesnažil
jako vysoký důstojník zabránit
plánům Varšavské smlouvy na útok
proti Západu. Ty by totiž podle
současných poznatků přinesly zkázu
celé zemi.

Teprve po útěku Ryszarda Kulinského z Polska v roce 1982,
poté, co americký prezident Ronald Reagan prosadil do armády
skutečně účinné zbraně - “neviditelný” bombardér Bl, křižující
rakety Cruise a PershinglI - a rozhodl o výrobě neutronové
bomby, začala generalita Varšavské smlouvy přebudovávat svou
strategii z útočné na obrannou. Pokud by v Evropě došlo k útoku
podle plánů Východu, tak by v prvních
minutách války bylo na západní cíle
odpáleno 200 hlavic s nukleárními
zbraněmi.
O tom, že by skutečně byly použity
atomové zbraně, se svět dozvěděl
teprve nedávno, když se otevřely
archivy východoněmecké armády.
Každá z těchto bomb by měla 10 OOOx
větší sílu než ta, která spadla na
Hirošimu. Zároveň mělo být podle
plánu v terénu středovýchodní Evropy
Přípravy na válku
odpáleno 1000 taktických raket s
Po vypuknutí světové války se měl
nukleárním potenciálem. Tzn., že by
na Polsko a zbytek střední Evropy
nemusely být všechny použity.
snést atomový déšť, který by zničil
Užití taktických nukleárních zbraní
všechno, co žije, Na ty, kteří by útok
by pochopitelně vyvolalo odpověď
přežili, by nečekalo nic jiného než
USA. Tehdy by NATO realizovalo
pozvolná smrt. Čtvrtý den války by na
scénář tzv. nukleární války. Atomové
území celého Polska vznikly ohromné
hlavice by dopadly na místo největší
hřbitovy desítek milionů mrtvých
koncentrace vojsk, tzn. na území
civilů a tří milionů sovětských a
Polska, východního Německa a
Československa a na místa, kde byly
polských vojáků. Tem, kdo by zemřel
rovnou, by měl ještě štěstí. To měla
raketové základny. Hlavní cíle na
být cena za ofenzivní
plány
území SSSR by byly zasaženy pouze
Jednou z mála osob dokonale informovaných o
Sovětského svazu.
tehdy,
pokud by došlo k opravdové
plánech Varšavské smlouvy byl mnohaletý polský
Scénář vývoje třetí světové války ministr národní obrany generál Wojciech Jaruzelski globální válce a pokud by USA užily
měla
Moskva
stejný
jako
rakety dalekého a středního doletu. V
(Foto ČTK)
Severoatlantická aliance. Plány se
té době by se ovšem už střední Evropa
však pochopitelně trochu lišily. Jak v konkrétních situacích, tak
změnila v jeden velký hřbitov. Stratégové aliance se mylně
v uvažovaném počtu vlastních nasazených sil a v odhadu sil
domnívali, že - přinejmenším na počátku války - by se Rusové
soupeře. V jednom se však shodovaly: měla to být Varšavská
snažili zaatakovat konvenčními zbraněmi a báli by se jako první
smlouva, která měla zaútočit první.
použít zbraně hromadného ničení. Ve válce konvenčními

činilo rukojmí a zároveň to dávalo Varšavské smlouvě další,
dodatečný prvek převahy - převahu psychologickou. Aby NATO
mohlo zničit byť jen jeden železniční uzel, muselo by zaútočit
nukleární zbraní na město obývané několika statisíci civilistů.
Do konce sedmdesátých let odborníci aliance neviděli jinou
možnost, jak zastavit případnou sovětskou agresi, než
ohraničeným nukleárním útokem ve střední Evropě.

zbraněmi by Varšavská smlouva měla převahu a tak jako tak by
Západ, pokud by si chtěl uchovat naději na odražení protivníka,
musel použít konvenční zbraně. Co se týká množství, měla
Moskva převahu téměř v každém druhu konvenční zbraně,
trojnásobnou v tancích, dvojnásobně početnější letectvo,
trojnásobně dělostřelectva a čtyřikrát více obrněných
transportérů.

Začít měla komanda

Den po...
Mohutný atomový protiútok měl být směrován především
podél linie řeky Visly. Přes Vislu probíhají téměř všechny
důležité polské komunikace vedoucí z východu na západ. Tato
řeka, pokud by podél ní vzikla “atomová bariéra”, by byla jen
obtížně překročitelná. Úplně zničena by byla všechna sídliště
ležící u hlavních cílů útoku. Cílem nukleárního útoku by byly
také základny s jadernými raketami rozmístěné na území Polska.
Podle různých odhadů by na Polsko spadlo od několika desítek
do několika stovek atomových střel. Podle názorů vysokého
důstojníka polské armády, který se zabývá civilní obranou, by
byla pomoc obyvatelstvu po takovém útoku velmi
nepravděpodobná.
Po útoku na území Polska, Československa a NDR atomovými
zbraněmi měl Západ nabídnout sovětům příměří. Pokud by k
tomu nedošlo, začala by se totální válka, která by znamenala
konec naší civilizace. Bez ohledu na názor Západu by Rusové
přijali pouze takové podmínky, které by vytyčily nové hranice v
místech, kam dojely jejich tanky. Teritorium Sovětského svazu
by přitom zůstalo nedotčené.

Moskva žila celou dobu pro válku a byla na ni připravena. Na
druhou stranu technická převaha Západu znamenala také
kvalitnější a jakostnější zbraně NATO. Těžko říci, zda by
kvalitní zbraně aliance dokázaly vyvážit ruskou převahu.
Síly NATO by potřebovaly určitou dobu, než by se dokázaly
uvést do plné bojové pohotovosti. To znamená, že než by se
setkaly s prvním odporem, mohly by armády Varšavské smlouvy
“nerušeně” několik hodin útočit.
Západní
stratégové
předpokládali, že Sověti by potřebovali větší čas, než by jejich
vojska mohla opustit základny, a tak, podle jejich názoru, armády
aliance neměly být zaskočeny. To byl - jak se ukázalo - omyl.
Polská vojska a vojska NDR byla schopna zaútočit bez
jakýchkoliv předchozích příprav. Výbuchu třetí světové války
měla předejít katastrofa vyvolávající paniku a chaos. Viktor
Suvorov, bývalý sovětský špion, který utekl na Západ, tvrdí, že
by docházelo k “náhodným” katastrofám, např. v blízkosti
přístavů by došlo k náhlým “bezdůvodným” potopením lodí.
“Náhodou” by se rozbíjely telefonní centrály, požáry lesů by
vyvolaly paniku a koncentrovaly úsilí vojska a civilní ochrany na
záchranu lidí a majetku.
Několik hodin před samotným útokem armád Varšavské
smlouvy by na Západ osobními automobily, letadly a vlaky
vycestovaly organizované skupiny “civilů”. Ti by zajišťovali
klíčová místa pro útoky speciálních komand. A taky speciálních
jednotek by byly koordinovány personálem sovětských ambasád,
z diplomatických pracoviěť a informačních kanceláří. Komanda
by se v první vlně pokusila zlikvidovat důležité velitele armády
i civilních služeb odpovědné za obranu země, zničit
komunikační centra a ztížit transportní možnosti pro armádu.
Skupiny elitních jednotek společně s elitními paradesantními
sbory měly připravit dráhu pro útočící kolony tanků a pomáhat
v navádění útoku na nejdůležitější cíle.
Zároveň by začali útočníci ostřelovat dělostřelectvem
teritorium protivníka (v té době by měly být užity první taktické
nukleární rakety). Z území NDR měly vyjet první útočné tankové
jednotky. Tisíce tanků a statisíce lidí by vnikly na terén
protivníka. Sověti si byli tak jisti vítězstvím, že- již měli ‘
připraveny všechny záležitosti nezbytné k okupaci Západního
Německa, včetně provizorních peněz a dopravních značek.

Jaruzelski věděl o všem
O co více bylo veřejným tajemstvím pro vysoké důstojníky, že
Moskva měla plány útoku proti Západu, o to méně bylo známo,
jaké místo by v těchto plánech mělo zaujmout Polsko. Jedna z
mála osob dokonale informovaných o těchto plánech byl
mnohaletý ministr národní obrany generál Wojciech Jaruzelski.
Roli styčného důstojníka mezi sověty a polskou armádou
fakticky plnil plukovník Kukliňski. Ten, podobně jako
Jaruzelski, znal sovětské plány. Rozhodl se nedopustit zničení
Polska a informoval Američany o záměrech Moskvy. Teprve on
doručil do Bruselu materiály, které umožnily vypracovat strategii
obrany opírající se o konvenční zbraně. Jaruzelski zůstal na
straně Sovětů až do konce.
__________ Zpracováno podle Gazety Polské a Gazety Wyborczi
Plukovník Kukliňski byl odsouzen za to, že ještě před
''.^yhjúýením výjimečného stavu na potlačení Solidarity v roce
1
35 000 stránek tajných dokumentů o
pl^^^^^^^'ľťŕc’akce, se kterou nesouhlasil. Později předal

i dáísi tajne materiály o sovětských plánech pro případ války v
Evropě a o 200 nejmodemějších sovětských zbraních té doby.
Týden před vyhlášením výjimečného stavu pak s rodinou
emigroval do USA.
Ještě v roce 1989 vojenský soud změnil Kukliňskému trest na
25 let žaláře. Při dalším odvolacím řízení polský Nejvyšší soud
celý rozsudek zrušil jako zmatečný a nařídil nové přelíčení,
jehož výsledkem je nynější zrušení zatykače.
Kukliňski (66) se tedy nyní může vrátit domů. Zda to však
učiní, zůstává otázkou. Před několika lety totiž zahynuli za
značně záhadných okolnosť jeho dva synové.
Tento článek byl uveřejněn v Polských novinách koncem roku
1989 a v Českém překladu to vydala ČTK.

Druhý úder
Po prvním útoku by měla přijít druhá fáze, které by se
zúčastnilo několik milionů vojáků zemí Varšavské smlouvy.
Třetího dne války se měly na území Polska koncentrovat
ohromné počty vojsk určených k posílení západní fronty. Masové
zničení těchto armád v dostatečné vzdálenosti od základen
NATO by bylo možné pouze v momentě přechodu přes Polsko
a Československo. Přes území těchto zemí vedly hlavní
komunikační trasy a jejich zničení bylo poslední šancí Západu,
jak znemožnit provedení rozhodujícího útoku. Hlavní
komunikační trasy vedou v Polsku ovšem buď v těsné blízkosti
velkých měst, anebo přímo přes jejich centra. To z obyvatel
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Střípky z českých dějin
Pokračování:
Vysoká užitkovost - nepatrné náklady. Stačilo
zanedbaná pole proměnit v pastviště, a dostavil se malý
zázrak z pohádky “beránku, otřes se.” Z ovcí se začaly
sypat peníze. Ano, šlechtic začal doplňovat svoje příjmy
z renty tím, že se pustil i do hospodářem ve vlastní režii.
Ten objev nebyl přirozeně učiněn přes noc, to spíš v
rozměru století. Proměnil však včerejšího rytíře v
zítřejšího podnikatele...
Investovat
znamená
vydělávat. Podnikání na vlasmi
náklady je výhodnější než
noblesní zahálka. Vyplácí se
iniciativa.
Takové
naoko
podružné
poznatky
představovaly
průlom
do
feudálního způsobu myšlení i
životního stylu. Dřív byla
jakákoli práce v očích feudála
ponižujícím druhem aktivity. K
práci prý bůh určil “chlapy” vesničany
či
umouněné
řemeslníky. Panstvu slušel
mužný boj kombinovaný s
Prodej čerstvých vajec, uctíváním vznešených dam a s
žánrový obrázek, jehož
nicneděláním v přepychu. Teď
realistické podání nás
se tradiční názor začal měnit.
informuje o dobovém
odění i vzezření lidí
Ne že by si šlechtic vyhrnul
rukávy a pustil se do manuální
činnosti. Bylo dost na tom, že se nechal strhnout k řízení
hospodářství, že ho zaujala odborná stránka nových
výrobních postupů, že totální příživnictví vyměnil za
aktivitu.

Momentka z venkova roku 1500 - včelín s proutěnými úly

Malou revoluci přivodil například rozmach rybníkářství.
Rybníky se u nás budovaly odedávna, už v
přemyslovských dobách, avšak v desetiletích na přelomu
15. a 16. století se tak dělo ve velkém a na kvalitativně
vyšší úrovni. Zdokonalila se podstatně technika budování

hrází, byly objeveny nové způsoby chovu ryb, zrodily se
odvážné projekty a pak realizace složitých, rozlehlých
rybničních soustav, uměle zásobovaných vodou
prostřednictvím systémů stok (Vilém z Pernštejna,
Štěpánek Netolický). Chov ryb, jak se ukázalo, byl
mimořádně rentabilní. Vysoké počáteční investice se
rychle vracely. Ryby představovaly jediný pokrm
povolený pro četné dny postů. Byly výtečným exportním
artiklem a český kapr se odjakživa považoval za lahůdku.
Konzum ryb přitom tehdy několikanásobně převyšoval
spotřebu dneška.

Momentka z města roku 1500 - prodavač ryb

To všechno byly důvody, jež vyvolaly doslova
zakladatelskou horečku. Kdekoli to jen trochu geologické
a hydrologické poměry dovolovaly, rostly rybníky jak
houby po dešti. Máme-li dnes asi 22 000 rybníků, bylo
jich v Čechách a na Moravě v 16. století asi 78 000. A
feudálové, jejichž pyšní předci se vyznamenávali v bitvách
či na turnajích, se nyní při slavnostních hostinách nebavili
už jenom dvorními klípky. Častěji se dostávali do sporu o
problémech, jestli se kapr tře jednou či třikrát do roka a
jestli dravci Škodí víc matečním rybám, nebo potěru...
Spíše než lesk brnění se nyní
oceňoval lesk drahého kovu.
Víc než šrámy z bojišť
vzbuzovaly
teď
úctu
hospodářské
úspěchy
velkostatků. Jakmile byl jednou
prověřen
princip,
totiž
výhodnost podnikání ve vlastní
režii, objevovat nové výnosné
praktiky
už nebyl problém.
Tanec smrti, námět
Výstavba
a asanace měst byly
opakovaný v bezpočtu
variant
závislé na dodávkách dřeva z
panských lesů. Obchod s
dřevem se v krátké době několikanásobně zvýšil. Obchod
a trh - to byly pojmy, které fascinovaly. A nezadržitelně

vedly ke srážce šlechty s městy, jimž monopol trhu
odedávna náležel, pojištěn mnoha privilegii.
Zápas o mohutný zdroj zisků se vedl s rostoucí
intenzitou na několika frontách současně. Dříve se
naprostá většina řemeslné produkce soustřeďovala v
královských městech. Tam také se podle daných regulí, v
předepsaných dnech, odehrávaly trhy. Do měst se z
vesnice jezdilo prodávat
obilí i maso, kupovat
nezbytné zboží od odění po
hospodářské nářadí. (Pozor neplatilo to zcela obecně, i
na vsi působili kováři, ševci,
truhláři, mnohé potřeby se
vyráběly podomácku - nám
však jde
o
postižení
určujících
kontur.)
Na
poplatcích z prodeje na
clech, mýtech atd. královská
města vydělávala. Držitele
latifundií to inspirovalo.
Začali teď povyšováním
dřívějších vesnic na svých
územích
zakládat
tzv.
poddanská města, města
nejen statutárně, ale i
funkcemi. Opatřovali novým
centrům řemesel i trhu
podobné výsady, jaké měla
města královská. Rozmach
poddanských
měst
byl
nejpatmější právě na konci
15. a po celé 16. století.
Rostla a bohatla především
vlastní centra feudálních
dominií. Jádrem kvapně
stavěných sídlišť zpravidla
býval původní hrad s
podhradím. Tak tomu bylo v
případě Českého Krumlova,
Jindřichova
Hradce,
Pardubic, Jičína, Mladé
Boleslavi,
Kroměříže a
dalších.

koncentrovala do královských měst.
Právo várečné bylo jednou z hlavních hospodářských
výsad každého měšťana. Také prodej a rozvoz piva
monopolně ovládala města, dodávala i slad, a veškerá
pivovarnická činnost byla chráněna řadou výsad (právem
várečným, mílovým atd.). I na vsi či na hradech se mohlo
pivo sice vařit, výhradně ale pro vlastní spotřebu, nikoli na
výdělek. Odborně vařené
pivo bylo kvalitnější, a tak v
druhé polovině 15. století
pronikly městské pivovary
se
svými
pravidelnými
dodávkami
i
do
nejodlehlejších míst. Výnosy
z prodeje piva byly závidění
hodné. A šlechta, lačná
zisků, se rozhodla na profitu
podílet.
Začala
v
poddanských městech stavět
výdělečné pivovary, vzápětí
i šenky a hospody. Koncem
15. století byl někdejší
monopol královských měst
rozvrácen. Panský živel,
očarovaný
efektivností
svého podnikání, šel ještě
dál. Feudálové poddaným
začali zakazovat vaření piva
podomácku, a tak jako je
nutili, aby za poplatek či za
díl obilí mleli v panských
mlýnech, požadovali nyní,
aby povinně kupovali a pili
výhradně pivo z panských
(poddanských) měst.
Zničení
monopolu
náležejícího
po
staletí
královským městům vedlo k
vášnivému konfliktu mezi
stavy. Spor o pivo, trvající
po
několik
desetiletí,
samozřejmě nebyl jediným,
který šlechtu a města
definitivně rozdělil. Feudální
podnikatelé způsobovali městům újmy i zaváděním jiných
řemesel (soukenictví), nerespektováním většiny těžce
vydobytých městských výsad, účastí na dálkovém
obchodu, investicemi do báňstvi a hutnictví (Šlikové) atd.
Avšak skutečnost, že se svévolně zmocnili valné části
výnosu z pivovarnictví, rozdmýchávala válku stavů
prakticky nejvíc. Vždyť pivo začalo být pro šlechtické
velkostatkáře druhým nejvýnosnějším artiklem hned po
obilí.
Pokračování příští měsíc

Spor o pivo
V souvislosti s budováním poddanských měst uprostřed
šlechtických držav se zrodil zdánlivě směšný, ve
skutečnosti neobyčejně závažný spor mezi “novými
hospodáři” a “zastánci tradic” - mezi podnikavým
panstvem a královskými městy: spor o monopol na vaření
piva. Ve středověku se vařila piva hustá, především černé
pivo ječné, a jeho spotřeba - Čecha to příliš neudiví - už
tenkrát byla velmi vysoká (v průměru na hlavu patrně ještě
vyšší než dnes). Mok se považoval nejen za nápoj, ale i za
relativně levnou a sytou potravu. Výroba piva se
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Měsíc ve zprávách
Evropská komise vítá "jednoznačnou"
podporu Čechů vstupu do EU
Jednoznačnou podporu Čechů pro vstup
jejich země do Evropské unie přivítala
Evropská komise. V prohlášení vyjádřila
přesvědčení, že Česká republika plně
využije členství v EU a bude při rozvoji
společenství hrát ústřední roli. "Toto je
dobrý den pro Evropu, další důkaz, že
naše národy patří k sobě. Vřele vítám
český lid jako člena demokratické
evropské rodiny," prohlásil předseda
Evropské komise Romano Prodi. Komisař
Günter Verheugen připomněl "pražské
jaro" roku 1968, které ho už tehdy
přesvědčilo, že Čechy netřeba moc učit
svobodě, demokracii a lidským právům.
"Celá Evropská unie vydělá na zvláštní
české citlivosti na takové věci jako je
rovné zacházení, lidská práva, stejné
příležitosti a na pěstování vztahů se
sousedy." Český lid "se připojil k
sousedům ve střední Evropě jasným a
hlasitým ano", napsala komise v
prohlášení. "Svobodně rozhodl ukončit
desetiletí rozkolů a dosáhnout míru,
stability a blahobytu na našem kontinentu.
Komise skládá českým občanům hold za
jejich jednoznačnou podporu."
ČTK 14.6.2003

Pokud neprojde rozpočet na příští rok,
padne vláda, míní premiér
Vladimír Špidla
Pokud se vládě nepodaří prosadit státní
rozpočet na příští rok, který již bude
vycházet z reformy veřejných financí, pak
bude osud vlády zpečetěn, míní premiér
Vladimír Špidla. "Pokud se nepovede
prosadit reformní státní rozpočet, nebude
ani reforma. Za takových okolností
nevidím důvod, abych se nadále snažil
udržet tuto vládu," řekl na semináři k
vládní reformě veřejných financí premiér
Špidla. Stávající reformní návrh není
podle něj ideální. Pokud by však měl
doznat změn, pak jedině ve směru, aby
reforma byla radikálnější.
Rádio Praha 17.6.2003

Václav Havel se zapojí do boje za
dodržování lidských práv na Kubě
Bývalý český prezident a disident Václav
Havel se chce výrazně angažovat v
dodržování lidských práv na Kubě.

Průměrný obyvatel České republiky se
blíží k věkové hranici 40 let, bydlí v domě
starém 46,9 roku a každý má vlastní pokoj.
To jsou dílčí výsledky sčítání lidu, domů
a bytů, které zveřejnil Český statistický
úřad. Vyplývá z nich, že Češi s
průměrným věkem 38,8 roku jsou tak
zhruba o osm let mladší než domy, v nichž
žijí. Průměrný věk obyvatel ČR činil
předloni 38,8 let. Od průměru se
nejvýrazněji odchýlila nejstarší Praha s
průměrným věkem 41,1 let, naopak
nejmladší lidé ve věku 37,8 let žili v
Karlovarském a Ústeckém kraji.
Rádio Praha 17.6.2003

a kontakty Česka se světem. "Osobní
nasazení, osobní angažovanost nelze ničím
nahradit. Naše země není velká, ale má
Vás jako vyslance, kteří působíte po této
planetě, aby všude věděli, že Česká
republika existuje." Cenu získala například
řádová sestra z Indie, která organizuje
program vzdělávání chudých indických
dětí, do něhož se zapojily tisíce českých
dárců. Dostali ji i honorámí konzulové z
Malty, Nového Zélandu a americké
Philadelphie,
zakladatel
nadace
Briicke/Most, podporující německo-české
porozumění, francouzský muzikolog a
propagátor české hudby, překladatelé a
bohemisté z Izraele, Ruska či Rakouska
nebo bulharský lékař, zakladatel bulharsko
- české společnosti ve Varně. Za
zahraniční spolky, které podporují české
zájmy, převzali Gratias agit představitelé
Českého kulturního centra v Houstonu,
Polsko - česko - slovenské solidarity nebo
maďarského Spolku přátel Bohemia.
Oceněni byli i významní čeští krajané, zde
je třeba jmenovat alespoň Oldřicha
Černého ze Švýcarska nebo Jana
Trávnička z Kanady. Za všechny oceněné
promluvil dr. Černý, který založil tradici
Týdne zahraničních Čechů v Praze.
Rádio Praha 20.6.2003

Královské stříbření zahájí turistickou
sezónu v Kutné Hoře

Cizinecká policie zadržela na
hraničním přechodu 19 Indů

Život v Kutné Hoře se o víkendu vrátí o
600 let zpátky a město ožije příjezdem
krále Václava IV. Umožní to velkorysý
scénář gotické
slavnosti
Královské
stříbření Kutné Hory, která podvanácté
symbolicky zah^ .turistickou sezónu ve
měst-V '
’
J__ ' ? •
v
77.6.2003

Devatenáct
Indů
zadrželi
na
česko-slovenském hraničním přechodu v
Mostech
u
Jablunkova
na
Frýdeckomístecku příslušníci cizinecké
policie. Cizinci byli bez dokladů a na
území České republiky vstoupili mimo
hraniční přechod, řekla mluvčí cizinecké a
pohraniční policie Daniela Vlčková.
Jedenáct Indů obdrželo rozhodnutí o
vyhoštění na dobu pěti let. Zbývajícím
osmi, protože se podobného jednání
dopustili již na území jižní Moravy, bylo
uděleno správní vyhoštění na deset let.
Všichni cizinci byli vráceni zpět na
Slovensko, kde se případem dále budou
zabývat tamní policejní orgány.
Rádio Praha 20.6.2003

Oznámil to novinářům ministr zahraničí
Cyril Svoboda. Podle něj se česká
diplomacie chystá materiálně podporovat
kubánskou opozici, kterou utiskuje režim
Fidela Castra. "Máme úmysl zvednout
zájem světové veřejnosti," uvedl Svoboda.
Soudí, že Havel může svým věhlasem a
vahou přispět k tomu, aby svět na Kubu
nezapomínal. Svoboda minulý týden také
Havlovi nabídl, aby se stal vyslancem
dobré vůle.
Rádio Praha 17.6.2003

Češi jsou v průměru o osm let mladší
než byty, v nichž žijí

OPbt v Ar

1 letos se v Praze udělovaly Ceny
Gratias agit
Jako každý rok počátkem léta, i letos se do
Prahy sjeli významní čeští krajané i
zahraniční osobnosti, aby převzali Cenu
Jana Masaryka Gratias agit za šíření
dobrého jména České republiky ve světě.
Ocenění
čtrnácti
jednotlivcům
i
zástupcům tří společností předával v
Černínském paláci ministr zahraničí Cyril
Svoboda. Vyzdvihl přitom činnost nejen
českých emigrantů, ale i cizinců, kteří
podporují naši kulturu, hospodářské styky
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Brňané se s Tatrou 805 vydali po
stopách Hanzelky a Zikmunda
Pětice Brňanů se s Tatrou 805 vydala po
stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.

Na dvouměsíční cestě, 16.000 kilometrů
dlouhé, se posádka podívá například k
jezeru Bajkal, podnikne i cestu po poušti
Gobi. "Nakonec odjíždíme s týdenním
zpožděním, protože jsme měli problémy s
vízy," řekl novinářům člen expedice Adam
Kopečný. Upravená Tatra poslouží jako
noclehárna, obsahuje i nádrž na pitnou
vodu. Cestovatelé pojedou přes Ukrajinu,
Rusko a Kazachstán, kde si chtějí
prohlédnout vysychající Aralské jezero.
Pokračovat budou přes Kyrgyzstán,
Mongolsko a zpět přes Rusko a Bělorusko.
Část trasy povede právě po místech, kterou
před čtyřiceti lety navštívili se stejným
vozem
při
cestě
kolem
světa
českoslovenští cestovatelé Jiří Hanzelka a
Miroslav Zikmund. Posádka vozu není
žádným nováčkem. S expediční Tatrou už
projeli severní Afriku, zakarpatskou oblast
a Chorvatsko. Cesta má také přispět k
propagaci výrobků českých firem. Trasu
expedice budou moci zájemci sledovat
prostřednictvím vysílače umístěného na
voze. Pozici expedice bude přenášet na
internetové stránky www.volny.cz/asie03.
Rádio Praha 20.6.2003

V Plzni začal soud s předáky hnutí
skinheads
Sedm předáků hnutí skinheads, jehož
západočeskou větev se podařilo policistům
rozprášit při zátahu před třemi roky,
stanulo před plzeňským soudem. Jsou
obžalováni z propagace nacismu, fašismu
a rasismu jako členové organizované
skupiny. Informoval o tom internetový
server iDnes. Mezi obžalovanými je také
Jaroslav Brož, který je označován za
hlavního
organizátora mezinárodních
srazů holých lebek v západních Čechách
ve druhé polovině 90. let. Na nich se vždy
ozývalo skandování fašistických pozdravů
a hesel. "Společně s ostatními obviněnými
se také aktivně podílel na rozšiřování
materiálů hnutí skinheads - Časopisů,
nášivek, nosičů s hudebními nahrávkami s
texty podněcujícími rasovou nenávist,"
uvedl podle iDnes v obžalobě státní
zástupce Petr Morong.
Rádio Praha 21.6.2003

Léčba piešťanským bahnem v českých
lázních je podvod
Léčba piešťanským bahnem, kterou
nabízejí některé lázně v Česku a
Rakousku, je podvrh. Šéf piešťanských
lázní Ivan Drabálek na to upozornil s tím,
že vývoz piešťanského bahna je zakázán,
neboť převozem cenné léčivé vlastnosti
ztrácí. Drabálek se proto domnívá, že v

zahraničí nabízené piešťanské bahno není
z Piešťan, není léčivé, a dokonce může
škodit.
Pravda 21.6.2003

Další stovky škodovek v barvách
maďarské policie
Maďarští
policisté
budou stíhat
zločince v
nových
škodovkách.
V
pondělí
totiž
ministryně vnitra Maďarské republiky
Monika Lamperthová převzala 228
nových vozů Škoda Fabia Combi. Nejde
přitom o první ani poslední dodávku pro
maďarské policisty. Škodovky v jejich
službách jezdí od roku 1995.
WWW Novinky 24.6.2003

Ceny benzínu klesají
Litr benzínu Natural 95 prolomil hranici
24 korun a dostal se na průměrných 23,96
koruny. Za posledních sedm dní tak
zlevnil o 11 haléřů. Stejně zlevnila i
motorová nafta, která nyní stojí 21,22
koruny. Údaje ČTK získala od společnosti
RR-Auto.
ČTK 24.6.2003

Majitelky domu nechaly zavřít vodu a
odjely na dovolenou
Bez vody je od začátku června 30 rodin ze
zdevastovaného pavlačového domu číslo
72 v Bratislavské ulici v tzv. brněnském
Bronxu. Pracovníci vodáren jim totiž
údajně na základě žádosti majitelek zavřeli
přívod vody. Majitelky domu nejsou od té
doby k nalezení. Prý odjely na dovolenou,
zatímco nájemníci žijí již čtvrtý týden v
hrozných podmínkách.
Lidé z domu tvrdí,. Ž^JS/itfizžpůsob jakje
majitel’^ ,;cbtějí
koupily s podnakaís&kýnfe
podobně jako další nemovitosti v Brně.
Obyvatelé se proto brání podle svého.
Kromě toho, že si přinášejí vodu v
kanystrech od známých a příbuzných z
okolí, obrátili se prostřednictvím právního
zástupce na soud, který 9. Června vydal
předběžné
opatření.
To
nařizuje
majitelkám okamžitě obnovit dodávku
pitné vody a žalobcům ukládá podat
žalobu o splnění povinnosti dodávky
vody.
Právo 24.6.2003
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Lustrační zákony zůstávají v platnosti
Lustrační zákony budou platit i nadále.
Poslanecká sněmovna ve středu totiž hned
v prvním čtení zamítla komunistický
návrh na jejich zrušení. Lidé, kteří budou
usilovat například o vysoké funkce ve
státní správě, tak budou muset i nadále
předkládat osvědčení, že před rokem 1989
nebyli vysokými funkcionáři komunistické
strany
či
příslušníky
a
agenty
komunistické tajné policie.
Rádio Praha 25.6.2003

Letadlo přistálo na dálnici
Řidiči jedoucí v noci na čtvrtek po dálnici
z Prahy do Brna se stali svědky neobvyklé
podívané. Krátce po půlnoci na jejím
asfaltu přistálo malé dopravní letadlo typu
Zlín Z-43. Letounu se zřejmě zastavil
motor. V tu chvíli se setmělá dálnice zdála
pro přistání jediným vhodným místem.
Sedmatřicetiletý pilot se dvěma pasažéry
na palubě nejprve podlétl dálniční most, o
pár set metrů dál úspěšně přistál a poté
letadlo odstavil na okraj dálnice. Přesto
byly následky poruchy letadla tragické.
Přibližně o pět minut později totiž okolo
stroje projížděli dva lidé ve Škodě 120.
Řidič zpomalil, zřejmě aby si mohli scénu
prohlédnout, a do škodovky narazil
německý autobus. Z vozu začalo vytékat
palivo, které se vzápětí vznítilo. Oba
pasažéři uhořeli.
Lidové noviny 27.6.2003

Chystají žalobu na Cyrila Svobodu
Jedna z mírových iniciativ v České
republice je připravena podat trestní
oznámení na ministra zahraničí Cyrila
Svobodu (KDU-ČSL) v souvislosti s
propagací války proti Iráku, a sice za jeho
výroky letos v lednu a březnu. Na včerejší
tiskové konferenci o tom informoval
místopředseda sněmovny Vojtěch Filip
(KSČM), který však zatím nechtěl
prozradit, o jakou iniciativu se konkrétně
jedná. “Budu pozorně sledovat vývoj této
kauzy a předpokládám, že policie i státní
zástupci budou této věci věnovat patřičnou
pozornost nejen proto, že jde o
vicepremiéra, ale i zejména z pohledu
trvale platného zákona na ochranu míru v
ČR. Neměli bychom se spokojit s tím, že
jen v zahraničí existují velké mírové
iniciativy, které mají zájem na tom, aby
válka v Iráku byla poslední válkou, kterou
kdy kdo bez souhlasu Rady bezpečnosti
OSN zahájil,” řekl Filip s tím, že domácí
mírové iniciativy se tak připojují k
obdobným
iniciativám v zahraničí.
“Zejména v Německu, Itálii, Francii a

Velké Británii se rozšířily žaloby na
představitele USA a Velké Británie, které
směřují k Mezinárodnímu soudu v Haagu
a k institucím, které se zabývají zákonem
na ochranu míru. Je pravda, že jak ve
Velké Británii, tak v USA se krok za
krokem dokazuje, že celá akce proti Iráku
byl velký podvod na občanech nejen
těchto států, ale celého světa,” zdůraznil
Filip.
Haló noviny 2 7.6.2003

Hrbov na Zďársku odhalí desku pilotu
RAF Karlu Novotnému
Pilotu 311. československé bombardovací
perutě Královského letectva (RAF) Karlu
Novotnému z Hrbova na Žďársku bylo 24
let, když 13. července 1944 zahynul při
pádu bombardéru u Marlborough ve Velké
Británii. Pohřben byl v Plymouthu a po
téměř 60 letech bude jeho nasazení v boji
proti fašismu připomínat v rodném Hrbově
pamětní deska. Odhalena bude 5. Července
při setkání rodáků. Karel Novotný se
narodil v listopadu 1919 jako prostřední
syn rolníka. Maturitní vysvědčení obdržel
už v protektorátu. Když zahajoval studium
na přírodovědecké fakultě v Brně, netušil,
že krátce nato nacisté zavřou vysoké školy.
Počátkem ledna 1940 se dostal za hranice
a přes Bejrút a Marseille jeho cesta vedla
do Británie. V Královském letectvu
prodělal radiotelegrafický a střelecký kurz
a následně pilotní školu v Kanadě. Na
počátku roku 1944 se vrátil k 311. peruti.
Radio Praha 28.6.2003

Česko-německá deklarace platí i pro
Rakousko
Český premiér Vladimír Špidla v neděli na
Evropském fóru v rakouském Góttweigu
nepřímo odmítl rakouské požadavky na
vytvoření česko-rakouské deklarace o
usmíření po vzoru obdobné deklarace s
Německem z roku 1997, a prohlásil, že
"Česko-německá deklarace se vztahuje i
Rakousko". Rakouský kancléř Wolfgang
Schüssel za toto vysvětlení českému
premiérovi poděkoval, napsala agentura
APA. "Česká republika se k vyvlastnění a
vysídlení sudetských Němců vyjádřila v
česko-německé deklaraci z roku 1997
včetně politování nad výstřelky, k nimž při
tom došlo. Toto prohlášení se plně týká i
Rakouska," prohlásil podle APA Špidla.
Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel,
který se fóra účastní jako hostitel, podle
agentury za toto vysvětleni českému
premiérovi poděkoval.
Radio Praha 29.6.2003
-)jé

Velvyslanec EK Cibrian se loučí s
Prahou

Dráhy od července zlevní jízdné, chtějí
přilákat cestující

Velvyslanec Evropské komise a šéf
Delegace Evropské unie Ramiro Cibrian
se loučí s Prahou. Po pěti letech, během
nichž se věnoval hlavně přistoupení
republiky k evropské patnáctce, metropoli
opouští. V pondělí se byl rozloučit na
Pražském hradě s prezidentem Václavem
Klausem. "Při obědě na rozloučenou spolu
diskutovah o budoucnosti Evropské unie,
o přípravě ústavy EU, o roli České
republiky po vstupu do Evropské unie,"
řekl ČTK Klausův mluvčí Tomáš Klvaňa.
Cibrian ve funkci končí poté, co si Češi v
nedávném referendu odhlasovali vstup do
Evropské unie. Příští rok v květnu by se
Česká republika společně s desítkou
kandidátských zemí měla stát členem unie.
Velvyslanec už dříve uvedl, že Česko je na
vstup téměř stoprocentně připraveno.
Zbývají podle něj ještě drobnosti, jako je
třeba vzájemné uznávání vysokoškolských
diplomů. Velvyslanec Evropské komise
sám před referendem najezdil několik tisíc
kilometrů po českých a moravských
městech. Nyní se tak chystá na dovolenou
do jižního Španělska.
Radio Praha 30.6.2003

České dráhy od července zlevní jízdné a
zjednoduší systém slev. Podnik věří, že se
na železnici díky tomu vrátí v
následujících třech měsících zhruba pět
milionů cestujících, což by byl nárůst asi
o deset procent. K tarifním změnám
podnik přistupuje poté, co mu letos v 1.
čtvrtletí ubylo 5,5 milionu zákazníků. Od
července tak budou dráhy poskytovat
skupinovou slevu už dvojici cestujících.
Plné jízdné bude platit jen jeden člověk ze
skupiny od dvou do 15 osob. Ostatní
zaplatí polovinu jakéhokoli jízdného.
Například při jednosměrné cestě tří
dospělých osob z Olomouce do Prahy
dnes skupina zaplatí 882 korun. Od 1.
července tříčlenná skupina za tuto trasu
zaplatí 364 korun. Zrušena bude
kilometrická banka s omezeným použitím
na všední dny. Nadále tedy budou platit
všechny sešitky kilometrické banky po
celý týden bez omezení. Doklad také
zlevní z dosavadních 1350 na 1200 korun.
Prezident a premiér se chystají
Kilometr jízdy tak vyjde na 60 haléřů.
zakročit proti zpochybňování
Změní se jízdné ve vlaku SuperCity
Benešových dekretů
Prezident Václav Klaus i premiér Vladimír
Praha-Ostrava. Nově cestující zaplatí
Špidla se
chystají
zakročit
proti
zákaznické jízdné v
1.
třídě a
zpochybňování Benešových dekretů. Oba
dvousetkorunový servisní poplatek. V
svolávají schůzky politických špiček a
ceně
zůstanou
zahrnuty
všechny
odborníků, kteří by měli jasně říci jak
nadstandardní služby. Zatímco dnes
postupovat proti chybným interpretacím
zaplatí cestující za jízdu 800 korun, po
zákonů souvisejících s restitucemi a
změně od 1. července ho cesta vyjde na
poválečnými dekrety. Jak řekl šéf
590 korun. Dráhy zruší také málo
prezidentské kanceláře Petr Hájek, Klause
využívané oblastní jízdenky. Na hodnotu
k tomu vedou vážné obavy z vnějších i
levnější oblastní jízdenky pro Moravu a
Slezsko sníží ČD cenu jízdenky platné v
vnitřních
pokusů
otevírat
otázky
minulosti. Prezident považuje za škodlivé
celé s'')i Zákaznidkálkarta Z bude stát 100
na.
"2^0 Hkohin.'4 po
a nebezpečné jakékoliv prolamováni do
úp»wáónwn iöY^afe>>'jfeda vlakem v
restitučních a podobných caus, které by
porovnání s aútefhČi autobusem vyplatí
narušily shodu, ke které dospěla naše
spíše na delší vzdálenosti. Například z
společnost po roce 1989.
Prahy do Ostravy je jízdenka na vlak pro
Radio Praha 3.7.2003
držitele zákaznické karty Z stejně drahá
jako autobusem a stojí 260 korun. S
Sudetoněmecký projekt počítá s
kilometrickou bankou vyjde na 215 Kč.
odškodným asi pro 2000 Němců
Cesta autem vyjde zhruba na 700 korun.
Návrhy sudetských Němců předpokládají
Skupina čtyř osob ve vlaku však zaplatí o
odškodnění asi pro 2000 Němců, kteří
50 Kč méně než při jízdě autem. Naopak z
utrpěli po druhé světové válce vážnou
Prahy do Berouna vychází pro stejný počet
újmu v důsledku vězněm nebo nucených
prací. Informuje o tom německý list
lidí doprava autem zhruba na 50 korun,
což je polovina ve srovnání se skupinovou
Süddeutsche Zeitung, který už ve středu
jízdenkou ve vlaku.
přinesl zprávu o tom, že ministr zahraničí
Radio Praha 29.6.2003
Joschka Fischer podporuje příslušné
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iniciativy. Gesto by mělo mít podle
německých médií finanční rozsah kolem
4,5 milionu eur a mělo by být vyplaceno z
Fondu budoucnosti, vytvořeného na
základě mezistátní deklarace z roku 1997.
Rádio Praha 3.7.2003

Na regeneraci panelových sídlišť je
příští rok třeba 400 milionů
Na regeneraci panelových sídlišť by v roce
2004 bylo podle ministerstva pro místní
rozvoj potřeba vydat zhruba 400 milionů
korun, řekl mluvčí Petr Dimun. V
letošním roce na regeneraci sídlišť
ministerstvo nezískalo žádné finanční
zdroje. Stejná částka, tedy zhruba 400
milionů korun, by se měla v příštím roce
podle Dimuna vydat na havarijní opravy
panelových
domů.
Letos
mělo
ministerstvo k dispozici 270 milionů
korun a uspokojilo zhruba polovinu
žádostí. V republice je na 1,165 milionu
panelových bytů a odhaduje se, že si
opravy vyžádají celkově 300 až 400
miliard korun. Podle některých odborníků
bude trvat až 20 let, než se bytový fond
dostane na úroveň Evropské unie.
Rádio Praha 3.7.2003

Společnost Franze Kafky zaznamenala
ve výroční den značný zájem
Společnost Franze Kafky se ve Čtvrtek, v
den 120. výročí jeho narození, snažila
spisovatele prezentovat jako člověka a
současně
velkou
osobnost
světové
literatury. Den otevřených dveří v sídle
Kafkovy společnosti v židovské čtvrti se
setkal se značným zájmem veřejnosti.
Lidé
se
mohli
seznámit
s její
nakladatelskou produkcí i s Kafkovou
knihovnou, přístupnou běžně jen na
objednávku. Lidé tak mohli mimo jiné
zjistit, co Kafka znal a četl. Protože byl
představitel pražské německo-židovské
kultury a uměl také česky, patřila k jeho
oblíbeným knihám i Babička Boženy
Němcové.
Rádio Praha 3.7.2003

Češi mohou ze svého mobilu volat ve
více než 120 zemích
Čeští uživatelé mobilních telefonů mohou
ze svého přístroje volat ve více
než 120 zemích šesti kontinentů.
Možnost dovolat se ze zahraničí
záleží na volbě operátora i
možnostech telefonu. Nejvíce
tzv. roamingových partnerů má v
zahraničí T-Mobile, který má
smlouvu s 307 operátory ve 120
státech. Následuje Eurotel s 279

operátory ve 126 zemích a nejméně, 141
partnerů v 71 zemích má Český Mobil.
Rádio Praha 3.7.2003

Mezinárodní filmový festival v
Karlových Varech
38. ročník Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech byl zahájen
předání ocenění za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii. Převzali je
Jiří Mcnzel a Brit Stephen Frears, který na
MFF uvede svůj snímek Špína Londýna.
Novinky 4.7.2003

Motorky již mohou na slovenských
dálnicích jezdit 130 km/hod

Cizincům nehrozí žádný postih,
nezaplatí-li pokutu za přestupek
Zahraničním turistům, kteří se v České
republice dopustí dopravního či jiného
přestupku, nehrozí prakticky žádný postih,
odmítnou-li na místě zaplatit pokutu.
Chybí totiž legislativa platná v některých
sousedních zemích umožňující zabavit
dotyčnému osobní věc nebo cestovní
doklad, shoduje se policie a finanční úřad.
Pokud cizinec odmítne v Česku zaplatit
pokutu ihned na místě, vystaví policista
složenku. Adresátem platby je finanční
úřad. Nemá-li v zemi žádný majetek, je
však cizinec i mimo dosah finančních
úřadů, řekl tiskový mluvčí Finančního
ředitelství hlavního města Prahy Lubomír
Janoušek. O kolik stát takto přichází,
nechtěl odhadnout. Jak uvedl, úspěšnost
při vymáhání nezaplacených pokut od
cizinců je ale v současnosti nulová.
Rádio Praha 5.7.2003

Bohoslužba v Betlémské kapli
připomněla památku Jana Husa
Slovenští motorkáři mají důvod k radosti.
Na dálnicích mohou od 1. srpna uhánět
rychlostí o 40 km vyšší než dosud.
Motocyklisté budou moci uhánět po
slovenských dálnicích zcela legálně stejně
rychle jako auta, tedy "stotřicítkou". V
pátek schválená novela silničního zákona
má platit od 1. srpna a nově ukládá
motoristům povinnost zimního obutí
jejich automobilů.
BRATISLAVA - Proti dosud povinnému
omezení rychlosti na "devadesátku" i pro
stroje schopné uhánět trojnásobnou
rychlostí,
motorkáři
několikrát
demonstrovali
ostentativně
pomalou
jízdou,
která vedla k mohutným
dopravním zácpám. Zákonodárci rovněž
rozhodli, že motoristé budou muset
povinně obouvat své miláčky do zimních
pneumatik, a tďV'»rhi
do 15. březňfe:'
.
_______ .
slouží motoristům Žh&ba 300 kilomeirů

Církev
československá
husitská
připomněla dnes na státní svátek památku
upáleného reformátora Jana Husa při
ekumenické
bohoslužbě
v pražské
Betlémské kapli. Hus na tomto místě před
šesti stoletími kázal. Patriarcha Jan
Schwarz dnes při té příležitosti hovořil o
církvi jako nositelce míru a pokoje pro
svět. Bohoslužby se i s manželkou
zúčastnil prezident Václav Klaus. V
promluvě po jejím skončení řekl, že
Husova oběť se stala nejnaléhavějším
morálním apelem v české historii. "Spor o
Jana Husa byl díky tomu součástí téměř
všech velkých společenských zápasů,
které se za posledních šest století u nás
odehrály," uvedl prezident. Hus se proto
stal časem podle Klause legendou, která
začala mít se skutečnou historickou
postavou jen málo společného.
'*>
ČTK 6.7.2003

dálnic. Jde zejména o dálnici z Bratislavy
do České republiky a z metropole na sever
země až po obec Ladce.

Třetina dospělých Čechů tráví denně
sezením více než osm hodin

Jak je to u nás?
V České republice smí jet řidič motocyklu
mimo obec rychlostí nejvýše 90 kilometrů
za hodinu, na dálnici a silnici pro
motorová vozidla rychlostí nejvýše 130
kilometrů za hodinu. Povinnost jezdit v
zimě jen na zimních pneumatikách v ČR

uzákoněna není.

ČTK 4.7.2003
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Třetina české dospělé populace tráví
sezením denně více než osm hodin.
Vyplývá to ze studie provedené v rámci
mezinárodního
průzkumu
Světové
zdravotnické organizace. Respondenti v
31 procentech uvedli, že na cestu do práce
používají auto, nebo že jim cesta do
zaměstnání trvá pěšky méně než čtvrt
hodiny. Náročnější pohybové aktivitě se
vůbec nevěnuje 38 procent mužů a 58
procent žen. Mírné pohybové aktivitě se
nevěnuje 22 procent mužů a 28 procent

žen. Děti od 11 do 15 let si vyhradí na
pohyb ve volném čase pouze dvě a tři
hodiny
týdně.
Zdravotní
rizika
nedostatečné pohybové aktivity jsou
všeobecně známá. Mezi nejzávažnější
patří onemocnění srdce a cév, některá
nádorová onemocnění, například karcinom
tlustého střeva a konečníku, i poruchy
pohybového systému. Dostatek pohybu by
podle odborníků mohl významně přispět
ke snížení nemocnosti i úmrtí.
ČTK 6.7.2003

Zloděj ukradl počítač z kanceláře
místopředsedy Senátu Sobotky
Libereckou
kancelář
místopředsedy
Senátu Přemysla Sobotky (ODS) vykradl v
noci ze soboty na dnešek neznámý zloděj.
Odnesl si z ní pouze počítač. "Nebyly tam
žádné tajné údaje, nemám ve zvyku si je
do počítače ukládat," řekl Sobotka. Přišel
však o veškerou databázi za dobu šesti let,
kdy je senátorem. Šlo o adresář, různé
kontakty, publikované články a další texty.
ČTK 6.7.2003

Nezaměstnanost vzrostla v 1. čtvrtletí
podle ČSŮ na 7,6 procenta
Obecná míra nezaměstnanosti, kterou
zjišťuje Český statistický úřad, činila v
prvním čtvrtletí 7,6 procenta. Proti
poslednímu loňskému čtvrtletí vzrostla o
0,3 bodu, meziročně však klesla o 0,1
bodu. ČSÚ zjišťuje míru nezaměstnanosti
podle definice Mezinárodní organizace
práce (ELO), proto se jeho údaje liší od
údajů ministerstva práce a sociálních věcí.
To
vyčíslilo
průměrnou
míru
nezaměstnanosti za čtvrtletí na 10,1
procenta.
Téměř
tři
čtvrtiny
nezaměstnaných jsou lidé se základním a
středním vzděláním bez maturity. Pouze
2,1
procenta
vysokoškoláků
je
nezaměstnaných.
Středoškoláci
s
maturitou vykazují míru 5,4 procenta. Ve
skupině lidí se základním vzděláním ;*
míra nezaměstnanosti 21,9 procenta, mezi
lidmi se středním vzděláním bez maturity,
včetně vyučených, bylo 8,2 procenta
nezaměstnaných.
Rádio Praha 7.7.2003

Kvalita života v Česku je vysoká
Podle letošní Zprávy o lidském rozvoji
OSN je kvalita života v Česku vysoká. ČR
si dokonce oproti loňskému roku mírně
polepšila a zařadila se o stupínek výše,
tedy na 32. místo mezi 175 sledovanými
zeměmi světa.
Jde o
každoroční
dokument, který se za více než deset let
své
existence
stal
jedním
z

nejrespektovanějších ukazatelů kvality
lidského života v jednotlivých zemích.
Nejlépe si podle odborníků OSN žijí lidé
v Norsku, na Islandu a ve Švédsku. Z
kandidátských zemí pro vstup do EU si ve
srovnání s Čechy žijí podle Indexu
lidského rozvoje lépe pouze Slovinci
(29). Za ČR zůstaly Polsko (35),
Maďarsko (38.) i Slovensko (39.).
Rádio Praha 8.7.2003

Ministerstvo informatiky zveřejnilo
podobu známky s Klausem
Ministerstvo

ČESKÁ REPUBLIKA

informatiky zveřejnilo
podobu
poštovní
známky s portrétem
prezidenta
Václava
Klause. Hlava státu je
na ní zachycena v
modré,
okrové
a
růžovofialové barvě.
Známky budou v prodeji od 30. července.
Autorem
výtvarného
návrhu
je
akademický malíř Oldřich Kulhánek,
zpracování pochází z dílny rytce a grafika
Miloše Ondráčka. Prezident si podle tisku
portrét na známku dlouho vybíral a první
verzi údajně odmítl.
Rádio Praha 8.7.2003

USA zadržely Iráčana, který se měl
sejít s Attou v Praze
Američtí
vojáci
zadrželi
bývalého
iráckého diplomata a agenta, který se
údajně před dvěma lety sešel v Praze s
jedním z teroristů z 11. září 2001,
Muhammadem Attou. Agentuře Reuters to
řekl nejmenovaný americký představitel.
O setkání Ani ho a Atty v Praze, k němuž
údajně došlo v dubnu 2001, informoval
poprvé veřejnost v říjnu 2001 český
ministr vnitra Stanislav Gross. Ústřední
zpravodajská služba (CIA) ani Federální
úř.?4 ^-9.
nebyly sto
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V Českém rozhlase byla odhalena
busta fyzika Nikoly Tesly

stanic všech měst, kde fyzik pobýval a
pracoval. Plastika je dílem sochařky
Drinky Radovanovičové a rozhlasům je
věnuje Rádio Bělehrad. Chce tak upevnit
spolupráci mezi lidmi, kteří se věnují
zdokonalování
vysílací
techniky,
a
pokračují tak v Teslově práci. První busta
byla instalována v roce 1999 v rádiu v
Novém Sadu v Srbsku, loni v maďarském
rozhlasu. Nikola Tesla žil v letech 1856 až
1943. Studoval vlastnosti dvoufázových a
vícefázových
proudů.
Sestrojil
a
patentoval četné elektrické stroje a
přístroje, například v roce 1887 elektrický
motor na střídavý proud a o čtyři roky
později takzvaný Teslův transformátor,
zdroj vysokého střídavého napětí o
vysokém kmitočtu.
Zabýval
se i
bezdrátovou telegrafii. Byla po něm
pojmenována
jednotka
magnetické
indukce. V letech 1936 až 1937 pobýval v
tehdejším
Československu.
Prezident
Edvard Beneš mu udělil Řád bílého lva 1.
třídy a získal také čestný doktorát věd na
Českém vysokém učení technické.
Rádio Praha 11.7.2003

Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

18.54Kč.

Británie

1 GBP

45.28Kč.

EMU

1 EUR

31.84Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.52Kč.

USA

1 USD

28.13Kč.

Č.N.B. Platné od 16.7.2003

Špidla hledá ministra. Zatím mamě
Přestože post ministra spravedlnosti patří
tradičně k nejprestižnějším, česká vláda
není schopna sehnat člověka, který by o
měl o tuto funkci zájem. Křeslo uvolněné
odchodem
vicepremiéra
Pavla
Rychetského do Ústavního soudu nechce
nikdo z politiků, jimž ho premiér Vladimír
Špidla zatím nabídl.
Lidové noviny 11.7.2003

Zpěvák Karel Gott opustil nemocnici

Gott zkolaboval v pondělí v podvečer ve
Český
rozhlas
se
zapojil
do
svém
domě v Praze při přípravách oslavy
mezinárodního multimediálního projektu
svých
čtyřiašedesátých narozenin, které
Teslovo celosvětové sdružení, v jehož
“len den slavil. Česká hvězda pop-music se
rámci ve čtvrtek ve studiovém domě
dosud obecně těšila dobrému zdraví.
odhalili
bustu
amerického
fyzika
---Zprávy
o
Gottových
zdravotních
chorvatského původu Nikoly Tesly.
problémech se v médiích objevovaly jen
Slavnostní odhalení se uskutečnilo v rámci
velmi zřídka. Začátkem letošního dubna
přímého přenosu srbského Rádia Bělehrad
informoval tisk o jeho potížích s kyčelním
z Prahy v pořadu věnovanému tomuto
kloubem.
vynálezci. Cílem projektu je umístit
Radio Praha 15.7.2003
Teslovu bustu v prostorách rozhlasových
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až 41,9 SKK/EUR. Mohol by ju ovplyvniť deficit zahraničného
obchodu za máj, ktorý má byť zverejnený koncom mesiaca Voči
doláru sa kurz v porovnaní s pondelkom posunul o 15,5 haliera
nižšie na 36,220/260 SKK/USD. Aj voči českej bilancovala
slovenská zisk, keď podvečer díleri kurz prepočítali na 1,324/7
SKK/CZK.
TASR 24 6.2003

Mečiar vynadal Ficovi, posmieval sa Beňovej,
dohováral koalícii
„Páni, neuberajte si špinavé ústa viacej o nás. Ak vy hľadáte
majetkové motívy vo všetkom, je to vaša vec. Ale tento druh
politiky ohovárania, klebiet, o... nia partnerov, to je už dávno za
nami,“ povedal včera v poslaneckej snemovni líder HZDS
Vladimír Mečiar Smeru. Nepáčia sa mu obvinenia Smeru, že
HZDS zmenilo svoj politický kurz, lebo sa bojí „väzení,
korupčných a majetkových afér“. Mečiar tvrdil, že pri pokuse o
odvolávanie ide v skutočnosti len o spor dvoch osôb - Fica a
Mikloša. „My máme byť nástroj tohto sporu?“ Povedal, že HZDS
nechce byť spoluhráčom Smeru v mediálnej téme, nepochybuje,
že „oko národa“ si bude súčasné dianie pamätať. Keď Mečiar
kritizoval Moniku Beňovú, že sa eurointegračný výbor, ktorému
predsedá, schádza len s problémami, Beňová sa ozvala. Mečiar
ju však zahriakol: „Nemusíte mi šepkať, mám svoju hlavu, aj
svoje vlasy mám.“ Narážal tak na bulvárne informácie, že si
nechala predĺžiť účes, lebo mala pocit, že jej vlasy pomaly rastú.
Beňová sa v kuloároch zase pýtala, či Mečiar vôbec rečnil, lebo
zmysluplné vystúpenie si nepamätá. Koalícii Mečiar dohováral,
aby netraumatizovala občanov vnútornými vzťahmi. „Ide aféra
za aférou,“ tvrdil. Zdá sa mu, že niekedy je politika o tom, kto
má aký „vydieračský“ potenciál. Povedal, že nie je zástancom
„adrenalínovej politiky“. HZDS vraj nechce konfrontáciu.
SME 21.6.2003

Podnikateľ narazil do policajta
Šokujúce! Súkromný podnikateľ z Bratislavy narazil do policajta
po tom, ako si muž zákona od neho vypýtal vodičský a občiansky
preukaz. Podľa slov Martiny Petruščákovej z tlačového odboru
ministerstva vnútra súkromný podnikateľ (62) bezdôvodne
zastavil svoje auto na diaľnici D2. Dopravní policajti ho
požiadali, aby s autom odišiel, na čo však podnikateľ nereagoval.
Muž zákona si teda od neho vypýtal identifikačné údaje.
"Doklady nepredložil, zaradil rýchlosť a chcei odísť," dodala
Petruščáková. Policajt mu v tom chcel zabrániť a postavil sa pred
auto. Podnikateľ však doňho narazil. Vyšetrovateľ neposlušného
Bratislavčana stíha za útok na verejného činiteľa
Nový čas 30.6.2003

Vyfintěná stráž
Prezidentský palác strážia už dva týždne príslušníci Čestnej
stráže v nových historických uniformách ušitých podľa vzoru
slovenských dobrovoľníkov z roku 1848.
Nový čas 30.6.2003

Vyhostený diplomat bol Rus
Diplomat, ktorého nedávno Slovensko vyhostilo, pochádzal
podľa informácií SME z Ruska. Pracoval na ruskej ambasádě a
na Slovensku pôsobil niekoľko rokov. Snažil sa získavať tajné
informácie z viacerých slovenských ministerstiev vrátane
ministerstva obrany, kde oslovoval ľudí. „Ruská strana sa k tomu
nepostavila milo,“ povedal SME nemenovaný diplomat. O
vyhostení diplomata z bývalej republiky ZSSR informoval včera
riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ladislav Pittner v
parlamente, kde predniesol svoju správu o stave Činnosti SIS za
rok 2002. V nej sa okrem iného píše, že tajné služby krajín
bývalého ZSSR zvýšili na Slovensku aktivitu.
SME 21.6.2003

NIKTO NEVERIL (Peter Kasalovský)
Národná rada SR včera schválila novelu zákona o umelom
prerušení tehotenstva. Novelu interrupčného zákona pripravila
koaličná Aliancia nového občana a jej schválenie presadila s
pomocou opozície. Za zákon upravujúci možnosť umelého
prerušenia tehotenstva do 24. týždňa v prípade závažnej
genetickej choroby plodu hlasovalo sedemdesiat poslancov zo
132 prítomných. Proti inkriminovanej novele bolo 32 poslancov,
zdržalo sa 11 a devätnásť nehlasovalo.
Hospodársky denník 4.7.2003

Najlepšie sú na tom v Bratislave
Koruna prelomila hranicu 42 SKK/EUR, nakoniec
stratu dokázala zmazať
'
• *<x Miäcrj«

Slovenská koruna sa ešte ’

k áB predpoludním dostala cez

,'i1
čs 1C

hranicu,
42-korunovú
úrovňou
záverečnou
1 Ä 41,740/770
SKK/EUR
E S však nakoniec bilancovala
ŕ zisk 14 halierov. Z
otváracích
41,870/920
SKK/EUR oslabil domácu menu nákup väčšieho objemu devíz
lokálnou bankou. K tomu sa podľa dílera ČSOB Richarda Brzu
pridali príkazy na zastavenie straty, a tak sa koruna ocitla až na
42,070 SKK/EUR. "Na tejto hladine sa objavili londýnski hráči,
ktorí si naopak otvárali korunové pozície," uviedol díler. V
ďalších dňoch predpokladá pohyb slovenskej meny v pásme 41,6

10 im 1

***

W* sF' 4

sú najbohatšie v postkomunistických
Hfšté príjmy rodín žijúcich v hlavnom
x,rt<rneste .Šfovénska dosahujú 72 percent priemeru rozšírenej
feurópskej únie. Na porovnanie v Prahe je to 71 percent a
Budapešti 65 percent. Bratislavčania za postavenie v rebríčku
nevďačia svojim platom. „Hlavným dôvodom, prečo Bratislava
predstihuje Prahu Či Budapešť, sú nižšie ceny (ako v európskych
metropolách),“ myslí si analytik Unibanky Viliam Pätoprstý.
Životná úroveň bratislavských rodín sa podľa prieskumu
štatistického úradu Eurostat podobá priemernej portugalskej
domácnosti, ktorá je na chvoste súčasných krajín únie. Čo však
platí v Bratislave, neplatí na Slovensku. Bohatstvo slovenskej
rodiny dosahuje 49 percent z priemeru rozšírenej Európy.
Najhoršie je na tom východné Slovensko, kde je životná úroveň
priemernej domácnosti na úrovni 44 percent únie.
SME 10.7.2003
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ortovní události

ští volejbalisté vyhráli ve Světové
ze šestý zápas za sebou a zásluhou
lepšiho poměru setů znovu vedou tabulku
skupiny D před Řeckem. Po dvou
hladkých ostravských vítězstvích nad
Japonskem z minulého víkendu v sobotu
téhož soupeře porazili i na jeho půdě v
Tokiu, tentokrát 3:1.
Radio Praha 14.6.2003

D

uel českých tenistů ve čtvrtfinále

turnaje v Hertogenboschi zvládl lépe
Jan Vacek. Prvního nasazeného Jiřího
Nováka porazil dvakrát 6:4 a teprve
podruhé v kariéře postoupil na turnaji ATP
do semifinále.
Rádio Praha 20.6.2003

Novák se Štěpánkem bez problémů ve
druhém kole Wimbledonu
Po
Daniele
Bedáňové
a
Denise
Chládkové
postoupili
do
druhého
kola
tenisového
Wimbledonu i
Radek Štěpánek (ČTK) Jiří Novák a
Radek
Štěpánek. Novák vyřadil ve čtyřech setech
Peruánce Homu, na Štěpánkové raketě
zůstal Slovák Mertiňák. Z turnaje venku
jsou naopak Tomáš Zíb, Barbora Strýcová,
Iveta Benešová a Zuzana Ondrášková.
ČTK 24.6.2003

Kurnikovová letí dnes do Prahy kvůli
hodinkám
Pinkání ve Wimbledonu? To už pro Annu
Kumikovovou (22) není. Stejně ví, že by
nic nevyhrála. Oficiální důvod absence:Zranění. Spekulace: Anna je možná
těhotná!! "U Kumikovové a En
Iglesiase co nevidět zakřičí děťátko!"
napsal včerejší internetový server deníku
Bild.
Zprávu nepřímo potvrdil v
anglickém listu The Sun i Iglesiasův otec
Julio: "Ano, možná budu mít brzy ruské
vnouče." Jenže! Takových senzací už tady
bylo. Třeba před pár týdny se po celém
světě psalo o svatbě. Enrique Iglesias pak
řekl, že šlo o žert... Třeba se Anna svěří na
dnešní tiskové konferenci v Praze! Do
Česka by měla ráno přiletět v rámci
propagační akce hodinářské firmy Omega,
svého sponzora.
Sport 28.6.2003

Z wimbledonské dvouhry vypadli
všichni Češi
Pro Nováka i
Štěpánka
skončil turnaj
ve třetím kole.
Po
české
tenisové
jedničce Jiřím
Novákovi
skončil Wimbledon i pro posledního
českého zástupce Radka Štěpánka.
Štěpánek vypadl stejně jako Novák ve
třetím kole, kdy neprošel přes australského
hráče Marka Philippoussise. Český tenista
mu ve vyrovnaném utkání podlehl 6:4, 6:7,
4:6 a 6:7.
Lidové noviny 28.6.2003

Kraulař Svoboda vymazal patnáct let
starý český rekord na 100 m
Kraulař Květoslav Svoboda se nikdy
nepovažoval za sprintera, vždy tíhnul spíš
ke dvoustovce či ještě delším tratím.
Během posledního dne mistrovství České
republiky v plavání v Pardubicích však
dvacetiletý znojemský talent dokázal
zlomit patnáct let starý český rekord na
prestižní trati 100 metrů volný způsob.
Brněnský Petr Kladiva zaplaval 23.
července roku 1988 v Praze tuto
vzdálenost za 50,84 sekundy a dosud byl
jeho výkon třetím nejstarším českým
maximem. Svoboda v neděli dokázal
porazit všechny specialisty a Kladivův čas
pokořil o 14 setin.
Radio Praha 29.6.2003

Sedlecký vyhrál v Mostu poprvé závod
SP moderních pětibojařů

Niggemeyerová, Tortorellová (Nem./Arg.)
- Mračnová-Burgessová, McGlennenová
(SR/USA) 6:2, 6:2 v I. kole ITF vo Waco.
Hospodársky denník 4.7.2003

S

třelec

Václav Bečvář zvítězil

na

Světovém poháru v korejském
Changwonu
v
disciplíně
libovolná
malorážka 60 ran vleže. Získal tím pro
Českou republiku další účastnické místo
na olympijských hrách v Aténách 2004.
Miroslav Januš skončil ve střelbě na běžící
terč třetí.
Rádio Praha 4.7.2003

R

ychlostní kanoista Martin Doktor
vyhrál posedmé za sebou Světový
pohár. Na závěrečné regatě v Záhřebu
zvítězil na kilometrové trati, a protože do
Chorvatska nepřijeli němečtí závodníci s
favorizovaným Andreasem Dittmerem,
nemůže ho v celkovém pořadí už nikdo
předstihnout. Dvojnásobný olympijský
vítěz z Atlanty triumfoval v Záhřebu na
kilometru s náskokem téměř dvou vteřin
před Andreasem Kiligkaridisem z Řecka.
Navíc v nejrychlejším čase historie
3:47,59 minuty.
Rádio Praha 5.7.2003

Wimbledon vyhrál Švýcar Federer
Roger Federer vyhrál poprvé v kariéře
grandslamový
Wimbledon.
Čtvrtý
nasazený hráč turnaje dnes ve finále na
trávě v londýnském All England Clubu
porazil nenasazeného Australana Marka
Philippoussise 7:6, 6:2, 7:6 a stal se od
roku 1968 teprve osmnáctým vítězem
turnaje, prvním v historii ze Švýcarska.
ČTK 6.7.2003

Závod moderních pětibojařů v Mostu
přinesl Michalu Sedleckému radost z
prvního triumfu ve Světovém poháru v
kariéře. K prvenství nasměroval mistra
sve* ■‘- výborný .^ý^on v šeřinu a v
'^ŕy se dosiíJ
ze
na Konečné první místo.
/ -vZepevQľZ plžem „
Úspěch ceskych pětibojařů v Mostu
podtrhl čtvrtý Michal Michalík.
ČTK 29.6.2003

rvního vítězství se na turné po
Austrálii a Novém Zélandu dočkali
čeští basketbalisté. Svěřenci trenéra
Michala Ježdíka se po třech porážkách v
Austrálii oklepali a dokázali zvítězit na
půdě Nového Zélandu, který loni obsadil
na světovém šampionátu čtvrté místo.
Rádio Praha 7.7.2003

TENIS

Po tomto vítězství 7.7.2003 ale prohráli
další dva zápasy ve středu 9.7.2003 a též
ve čtvrtek.

Hrbatý (1-SR) - Bruthans (SR) 6:4, 7:5,
Mazarakis (Gr.) - Navarro (Šp.) 7:5, 6:2,
Rochus (4-Bel.) - Bogomolov jr. (USA)
6:3, 6:4, Ramirez-Hidalgo (5-Šp.) Delfino (Arg.) 6:3, 6:1 v 2. kole, Mertiňák,
Zelenay (SR) - Beck, Čapkovič (SR) 6:4,
6:3 v I. kole na challengerovom turnaji v
Košiciach, n Mračnová-Burgessová (SR)
Arthurová
(USA)
6:3,
6:0,
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oxer Rudolf Kraj se vrátí z
mistrovství světa v Bangkoku s
medailí. Druhý muž olympijského turnaje
v Sydney porazil ve čtvrtfinále kategorie
do 81 kilogramů Egypťana Ahmeda
Mohameda Ismaila a zajistil si bronz.
Rádio Praha 10.7.2003

B

Studentík si koupí za poslední peníze na trhu tři
oříšky. Otevře ten první a nic v něm není. Otevře
druhý a zase prázdný. Otevře poslední třetí, z něj vyleze
červ a praví: “Trapas, co?”

©

Na Václavském náměstí stojí u stromu chlapeček a
koná potřebu. Přistoupí k němu starší pán a
vysvětluje mu, že se to nesmí a kdyby přišel strážník, ten
že má takové dlouhé nůžky a ten že by mu ho ustřihl.
Chlapeček slibuje, že už to nikdy neudělá a utíká po
Václavském náměstí dolů. A tam vidí malou holčičku,
která u stromu dělá totéž, za co on byl právě kárán. Povídá
jí proto: “To se, holčičko, nesmí na ulici dělat. Kdyby
přišel strážník, on má takové dlouhé nůžky, tak by ti ...”
Tu se zarazí, podívá se lépe a povídá: “A jéje! Tak tebe už
chytil?”
V hospodě jeden z hostů: “Pane vrchní, to pivo je
nějaké kalné!” “To se vám jenom zdá - to je pouze
špinavá sklenice!”

V hospodě kámoši hrajou karty a jeden říká
druhému: “Jak to, že v kartách máte takové štěstí a
na dostizích jste ještě nevyhrál?” Dotázaný: “Jo pane, jen
to zkuste strčit si koně do rukávu!”

Nejbližší diskotéka? Běž po stopě, chlapče!

©

Tři přítelkyně probírají v kavárně své muže. První:
“Našla jsem mu v kapse růžovou podprsenku. Já
takovou nemám.”
Druhá: “Já mu zase našla v kapse ochranné prostředky, a
protože nic takového nepoužíváme, tak jsem je
prostříhala.” Třetí jen vykřikla: “JežíŠmarjááá!”

Malý Pepíček hlásí mamince: “Mami, já už vím, proč
je náš tatínek tak tlustý! Dnes odpoledne, když jsi
byla nakupovat, jsem se díval klíčovou dírkou do ložnice
a viděl jsem, jak ho naše sousedka nafukovala!”

©

Na domě pracují fasádníci. Jeden nájemník má mezi
nimi přítele. Vykloní se k němu na lešení a povídá:
“Poslyš, právě odjíždím na služební cestu, mrkni sem
občas do okna, co dělá manželka.”
Za čtrnáct dnů se žárlivý manžel vrátí a hned se ptá přítele ‘
co se dělo. Ten se zamračí a povídá: “Jo, to byl
tejden tam přišel nějakej chlap, sedli si spolu na gauč - á ’
pak to prasklo.” “Proboha - a co?”
“No lešení. Bylo nás tu dvacet.”

©

Tím považuji dnešní schůzi spolku ochránců zvířat za
ukončenou. Následuje malé pohoštění na terase.

policajty přijde ženská a říká:
_
-postrádám svojého starého,
dú^aín^zM íicf co nejdřív najdete!” “Ale najdeme, určitě
najdeme, šak podívajte, tadyk už od něho máme nohu!”

Dvě přítelkyně v kavárně, jedna po návratu z
plastické chirurgie. “Poslyš, buď ti tu operaci ňader
zvorali, nebo máš jedno ramínko delší.”

©

Kávička - Dvě tetiny si vykládajú: “Tá káva je
vynikající, paní Húrková.” “Manžel ju dovézl z
montáže až z Brazílie.” “Tož toto je úžasné, eště furt je
horká!”

Známý český psycholog byl tázán, co soudí o
sexuální výchově dětí na školách. “Souhlasím,”
odpověděl, “ale neměly by dostávat domácí úlohy.”

’’Prosím vás o koronko, nemam žádnyho, ani otca,
ani matko...” “Kolik je vám let?” ptá se kolemjdoucí
paní. “Sedmdesát!”

©
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Nabídka
Váženi přátelé,
dovoluji si Vám nabídnout knihu, která zachycuje zásadní
problémy české společnosti 90. let. Nakladatelství
Periplum ji vydalo pod názvem Desetiletí (160 stran).
Titul mapuje deset let samostatné České společnosti, z
nejrůznějších perspektiv a v nejrůznějších oblastech.
Editorem knihy je Pavel Šaradín a autoři jednotlivých
příspěvků jsou mj.: politický analytik Jiří Pehe, sociální
ekolog Bohuslav Blažek, novináři Petruška Šustrová a
Petr Uhl, spisovatel a vysokoškolský pedagog Pavel
Švanda, publicista a informatik Václav Žák, novinář a
polonista Václav Burian, socioložka Jiřina Šiklová a
další.
Knihu pro zahraniční zájemce nabízíme za 5 USD nebo
5 EUR, poštovné hradí nakladatelství.
Knihu si lze objednat na adrese:
Periplum, Šafaříkova 3, Olomouc - 772 00, Czech
Republic
nebo na internetové adrese: obchod@peripl um.cz

Oznámení!
Jsem občan ČR, pracuji jako lékař v jedné velké
nemocnici a mám 11-ti letého syna. Ve škole se třetím
rokem učí anglický jazyk a rád by si své -byť zatím ne
příliš zdatné- znalosti vyzkoušel ve skutečnosti. A to
dopisováním formou elektronické pošty s přibližně stejně
starým kamarádem z Nového Zélandu. Obracím se proto
na Vás s prosbou, zda by bylo možné takového emailového kamaráda -s přístupem na Internet- pro mého
syna najít (může být i dívka).
Předem Vám děkuji za pochopení.
S pozdravem, Ivo Šohájek
E-mailová adresa je: Sohajek@seznam.cz
nebo kontaktujte velvyslanectví České republiky v
Canbeře. canberra@embassy.ro

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 divec 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.
Deník Bohemia - 3.2.2002 RADKA WALLEROVÁ

Pozdrav z Aucklandu
Tento pozdrav je z Aucklandu města,
kam jednou vedla moje dlouhá cesta,
a když jsem s tím tak spokojen už byl,
navždy jsem tam už pevně zakotvil.
To město s tou vysokou SKY TOWER
které tam u zálivu Waitemata leží,
je vystavěné jen v moderním slohu,
s obchodem skoro na každém rohu.

Město plné jen přátelského duchu,
rychlé dopravy a komerčního ruchu,
že zajímavé je, to fakt je už jistý,
^»agriel^m je pro občany i turisty.
__ ÍVO í ■

Rakovina straší civilizovaný svěť staré

ó;_

Oni se tam stále moc dobře mají,
a rádi se tam ulicemi ubírají.

Zhoubné nemoci jsou ve vyspělých zemich 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 se věk však způsobují, že rakovinu má
stále více lidí. Zhoubné nádoiy jsou po oběhových
chorobách druhou nejčastější příčinou úmrtí. V
Česku na ně ročně zemře téměř třicet tisíc lidí. To

Ať jsou to občané bílí nebo černí,
svému městu jsou oddaní a věrní,
a když si tam ten čilý život zkusí,
nudy se obávat už nikdy nemusí.

Jak to staré přísloví tak dobře říká,
pokud se nás to teď už vůbec týká,
ač dobré bydlo nás snad často pálí,
každý své vlastní hnízdo si chválí.
Pro Střípky - čriepky napsal Evžen Doubek. Auckland
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Fotbalové mužstvo
Pepa Bihary, ten samý, co bude vařit večeři v Iberii, vyzývá
našince na založení amatérského fotbalového mužstva V
Aucklandu existuje amatérská liga mezi mužstvy jednotlivých
národů a my jsme jediní, kteří mužstvo nemají. Pepa sám proto
teď hraje za Rusko, ale chtěl by raději hrát za vlastní zemi. Kdo
máte zájem hrát nebo fandit, ozvěte se Pepovi na tel: 845 8470.

Místo krejčové

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

Firma v centrálním Aucklandu hledá zdatnou a zkušenou
krejčovou do mladého týmu, s komunikativní znalostí angličtiny.
Pro další informace volejte Naďu na tel: (021) 192 6860, nebo
odepište na emailovou adresu: bohemial@ihug.co.nz

Program:
20.7.2003 - 13:00 hod. neděle - Civic Theatre, Český film
“Babí léto”
Přijďte se podívat na letos jediný Český film v rámci filmového
festivalu. Je to poslední film vynikajícího herce, vyprávěče a
člověka Vlastimila Brodského, po boku se Stellou Zázvorkovou,
Stanislavem Zindulkou, Ondřejem Vetchým a nestorkou českého
filmu, Zitou Kabátovou. Vynikající komedie. Cena $13.
Kdo nemůžete v neděli, máte možnost předtím ve čtvrtek 17.7.
ve 13:15 hod. na stejném místě. Cena $9.50.
Festival probíhá od 11. do 27.7.2003 a více informací najdete
na webové stránce: www.auckland.nzff.co.nz nebo volejte

Ticketek tel: 307 5000.
Filmový festival jé i v ostatních městech, jako Hamilton,
Tauranga, Napier, New Plymouth, Palmerston North, Masterton,
Wellington, Nelson, Queenstown, Christchurch a Dunedin a
všechny je najdete na www.nzff.co.nz.

Poznáte se? M. Janeček vydavatel Kanadských listů ph
návštěvě v Aucklandu v roce 1988. (Sedící na levé straně)

Srpen / August - Sportovní akce

Kulturní a jiné akce v Aucklandu

Eva naše sportovní referentka, organizuje sportovní akci, jejíž
podrobnosti vám pošle, až se vrátí z Evropy. Zatím můžete
hlasovat, jestli máte zájem o kuželky nebo bruslení. Můžete také
dát vlastní návrh.

najdete na www.aucklandcity.govt.nz/whatson/events
____________________________ Těšíme se na setkání, váš Výbor

Australský čtmáctidenník “NOVINY” si dovolují požádat
čtenáře krajanských časopisů ze všech koutů Austrálie a Nového
Zélandu, zda by nenapsali:
a) , své vzpomínky na své začátky v Austrálii či na Novém
Zélandu.
b) . vzpomínky na začátky a vznik českých, slovenských a
československých organizací v Austrálii, NZ a PNG.
c) . o akcích a zajímavostech z vašeho života v Austrálii a Novém
Zélandu dnes.
Nejlépe je napsat vše na počítači a poslat buď e-mailem nebo na
disket V př+ iě, že nemáte počítač ale používáte psací stroj,
"%a jedné straně papíru.
, _______ _ ....
etivp náčky a čárky tak poslat dvojmo
(napsat přes kopírovací papír), při čemž na jednom papíru bez
háčků a Čárek a na druhém papíru s dopsanými háčky a čárkami.
Pokud nemáte ani psací stroj ani počítač, prosím napište vše
ručně, ale taktéž, pište jen na jedné straně papíru.
Své články zasílejte na adresu našeho Australského
čtmáctídenníku NOVINY na adresu:

7.9.2003 - neděle - Father’s Day - Odpolední čaj s akcí pro
děti. Opět v restauraci Iberia, tentokrát na čaj/kávu a zákusek.
Jako zákusek jsou zatím navrženy jablečný závin nebo větrník.
Hlasujte nebo dávejte vlastní návrhy.
Dále hlasujte, kdo máte zájem o vystoupení loutkového divadla.
Máme možnost pro děti i dospělé objednat lidového loutkaře,
který odehraje 30-40 minutové pásmo. Cena za vystoupení $140,
takže by se musela rozdělit mezi účastníky, tzn. čím víc lidí
přijde, tím méně každý zaplatí. Dejte proto vědět naší referentce
pro dětské akce - Margitě tel: 443 8523.
»woi
'
Jožka Holub také rád s vašimi dětmi načviči’kľätk'e'pcteTno' s~
písničkami a básničkami, pokud máte zájem.
Dejte mu vědět tel: 833 8523.
Pokud máte jakýkoliv jiný návrh, co s dětmi podniknout, dejte
vědět Margitě.

Předběžně:
28.10.2003 - den vzniku Česko-Slovenska - buď v tento den

NOVINY, The Wentworth Bldg. B62, The University of
Sydney 2006, NSW, Austrália
E-mail: ricardo@ans.com.au
Fax: +61-2-9341 0143

nebo následující neděli bychom se mohli sejít a zapít vznik
prvního a také posledního plně demokratického společného státu
Čechů a Slováků.

Oznamy:
Videotéka a knihovna - jsou teď u Martina a Danči
Viznerových tel: 589 1312. Momentálně dělají inventuru a dají

Též

si

můžete

prohlédnout

naší

Internetovou

stránku:

http://noviny.20m.com
Děkuji Vám předem, Vratislav Bejšák, Sydney, A U

vědět, až budou k dispozici. Také jim dejte vědět, kdo máte ještě
půjčené knihy nebo kazety.
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Prosím poraďte mi
Potřebovala bych pomoci při hledání mé spolužačky ze
školy Jarmila KOZMOVÁ, rozená KUBÁTOVÁ,
narozena 6.2.1965. Tato má spolužačka se asi v roce 1999
odstěhovala do Austrálie. Poraďte mi na koho se můžu
obrátit o zjištění současného pobytu. Předem Vám
mnohokrát děkuji za jakékoliv informace.
S pozdravem a úctou,
Marie Pechová, Rokycany Česká republika
Informace můžete poslat Emailem na:
csclubauckland@hotmail.com

nebo redakci:

Czech and Slovák club, P.O. Box 27 332, Wellington,
New Zealand______________________________________

Jak se perfektně vyčůrat
Odpusťte mi tu impertinentní otázku, ale čůrá se vám
dobře? A víte, jak byste to měli dělat úplně nejsprávněji,
aby tělo netrpělo a močový měchýř se zcela vyprázdnil?
Pak se posaďte na prkénko, chodidla položte rovně na
zem, opřete se rukama o kolena, mírně se předkloňte - a
nyní jste připraveni k dokonalému čůrání.
Nejspíš vypadá trochu divně, rozebírat tak soukromou
záležitost takhle dopodrobna, ale australský profesor Ajay
Rane strávil několik let studováním způsobu, jak se co
nejlépe vymočit, aby tak pomohl nejen miliónu obyvatel
Austrálie - včetně 300.000 mužů - trpících oslabeným
močovým měchýřem. Zjistil například, že u každého
desátého dítěte se může vyvinout dysfunkce střev a
močového měchýře, pokud nemají správnou oporu pro
nohy, když jdou na záchod.
Další studie prokázala, že pokud se Člověk neposadí na
prkénko a namísto toho nad ním jen balancuje ve vzduchu
- což dělá asi každý, kdo navštíví veřejné toalety - pak
vyprázdní jen třetinu močového měchýře.
"Navázali jsme na tuto studii a snažili se zjistit, jak se má
člověk dokonale vyčůrat," prohlásil profesor Rane z James
Cook University pro rozhlasovou stanici ABC. "Základem
ie, že ženy - a vlastně i muži - by měli sedět na toaletě s
'Vidly rovně na zemi, lokty na kolenou a mírně se
uvpu'vu<3, jako by Četli noviny nebo časopis
položený na podlaze. To zlepšuje jak funkci močového
měchýře, tak střev."
V současnosti profesor Rane provádí rozsáhlou studii v
jedné z australských nemocnic, aby zjistil, co je lepší jestli klasický "západní" záchod s prkénkem, anebo
"turecký" záchod s dírou v zemi a dvěma cihlami pod
nohy. "Studie ještě není dokončená," říká doktor Rane.
"Ale pokud se v ní prokáže, že díra v zemi je nejlepším
způsobem, jak se vyprázdnit, pak si myslím, že by se celý
rozvinutý svět měl vážně zamyslet.”
České Noviny 12.8.2002

Poznáte se? Mirko Janeček vydavatel Kanadských listů při
návštěvě ve Wellingtonském klubu 1988.
(Sedící vedle pana Koppana)

Co máme na programu v roce 2003/4
26.7. European Fórum pořádá večer s tancem, večeři
připraví a hudbu obstará (Tanchaz kapela) Maďarský
klub. Začátek v 19.00 v Polském Domě. Vstupné $35
na osobu, pití si přineste.

27.7. V rámci Filmového festivalu se promítá český
film Babí léto (Autumn spring) s Vlastimilem
Brodským. Film se hraje v Mid City Cinema, Manners
Street v neděli 27.7. v jednu hodinu odpoledne. Pro ty,
kteří nepracují, je možnost vidět film v pátek 25.7. v
10.45.

27.7. Vox Serbicus - Koncert srbského sboru, hudba z
19. a 20. století. St. James Church, Wobum Rd, Lower
Hutt, začátek 19.00.
Odpoledne u Baborů, některou neděli v srpnu nebo září,
datum bude včas oznámen.

26.10. Společný oběd, místo zatím hledáme. PoŇva
někdo může doporučit restauraci s dobrým jídlem a
snadným parkováním, dejte vědět.

‘

23.11. Piknik v Belmont Domain.
7.12. Vánoční koledy v Botanické zahradě pořádané
European Fórum.

25.1.2004 Piknik v Belmont Domain.
Předsedkyně klubu, Jana Baborová
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Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 6. srpna 2003 v 19.30 hod.
Jablková buchta a rychlý litý koláč
Jablková buchta - 4 celá vejce, 1 hrnek cukru, špetka soli; půl hrnku oleje, 2 hrnky mouky
(selfraising), lžička skořice, lžíce kakaa, hrst rozinek, hrst nasekaných ořechů, 4 až 5 oloupaných
jablek záleží na velikosti.
Postup: Vejce s cukrem a solí ušleháme a pak přidáme ostatní přísady. Jablka nastrouháme na
hrubém strouhadle a přidáme pak ještě dobře promícháme.
Vzniklé těsto nalijeme na pomaštěný a moukou vysypaný vyšší plech nebo dortovou formu
cm v průměru. Pečeme asi 50 minut. Může se podávat se šlehači

Rychlý litý koláč - 3 vejce, 8 dkg cukru, 20 lžic mouky (seljraising), 6 dkg rozpuštěného ne horkého
máska.

Postup: Veškeré suroviny důkladně promícháme a nalijeme na pomaštěný a moukou vysypaný vyšší
plech nebo do dortové formy asi 25 cm v průměru. Poklademe ovocem. Můžeme použít jakékoliv
ovoce.
Pečeme asi 55 minut. Může se podávat se šlehačkou.
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