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BŘEZEN
1.3.
Hned první březnový den život města zkomplikovalo husté
sněžení, které dalo silničářům pořádně zabrat. Vítr vytvářel
na vozovkách sněhové jazyky, místy byly i závěje. Mnohé
vedlejší cesty ve městě byly sjízdné pouze se sněhovými
řetězy. Za poslední roky je zima s největší sněhovou
nadílkou.
2.3.
Ve výstavní síni Viléma Wünscheho byla zahájena výstava
Paličkované krajky Zdeňka Doležala. Tato výstava se
uskutečnila k 70-ti letému životnímu jubileu autora. On sám
se bohužel pro nemoc nemohl zúčastnit a tak výstavu
otevřela jeho spolupracovnice a přítelkyně Anna Halíková,
předsedkyně Sdružení krajka a prezidentka českého
kongresu OIDFA, který se bude konat v červenci tohoto
roku v Praze.
9.3.
V tento den se sešlo 29 kreslířů ve věku od 8 do 14 let na
prvním „tvůrčím setkání“ ve škole na Moravské ulici.
Neobvyklou soutěž vyhlásila Městská realitní agentura,
která domy přestavuje v evropském projektu polidšťování
sídlišť SUREURO. Tři věžáky na Jedlové ulici procházejí
rekonstrukcí a děti mohou pžímo ovlivnit podobu vstupní
haly. Pod vedením učitelky výtvarné výchovy Marie
Szottkové děti vytvoří návrhy domovních znaků a tři
nejlepší vybrané práce pak budou provedeny ve formě
mozaiky po jednom do každého vchodu.

Děti,pod vedením učitelky výtvarné výchovy Marie Szottkové, kreslí
návrhy domovních znaků pro domy v Jedlové ulici.
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•••
Velký zájem o výstavu
byl z řad havířovských
krajkářek, které měly
možnost
pořídit
si
podvínky (předlohy) pro
svou tvorbu od autora
Zdeňka Doležala.

•••
Děti
mají
úžasnou
fantazii
a
s pomocí
citlivého vedení učitelky
se určitě podaří vytvořit
jedinečná díla, která pak
budou
chloubou
vybraných domů.
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9.3.
Právě před 95 lety byl založen včelařský spolek v Dolních
Bludovicích, který sdružoval včelaře i z okolních obcí:
Životice, Horní a Prostřední Bludovice, Dolní Datyně
a později i Prostřední Suchá, Těrlicko a Žermanice. Blíže
o činnosti tohoto spolku se dočtete v odkaze „Nezařazené
doplňky a zajímavosti“ na straně 12.
10.3.
MISS EUROSPORT FASHION SHOW se konalo ve
Společenském domě Reneta. Veronika Pompeová, držitelka
prvního titulu Miss Eurosport ČR 2003 spolu s dalšími
deseti finalistkami soutěže, která se konala 1. listopadu
v Praze, předvedly nové kolekce českých návrhářek Dany
Dobřichovské a Ivety Řádkové a svatební šaty saloonu Tina.
11.3.
Další výstava, tentokrát sběratelská, byla v Galerii Maryčka.
Havířovský výtvarník Vladimír Chlebuš Samuel probral své
bohaté sbírky a nabídl návštěvníkům pohled na nepřeberné
množství různorodých knoflíků, medailí, mincí, odznaků,
pohlednic, telefonních karet, starých zámků a dalších
zajímavostí.
12.3.
Ocenění SPORTOVEC ROKU se letos udělovalo
v Havířově už po dvanácté. Přesto letošní vyhlašování cen
zaznamenalo některé změny a novinky. Sportovní komise
navrhla i letos k ocenění úspěšné sportovce našeho města
v kategoriích jednotlivců a družstev žáků, juniorů
a dospělých, v kategorii trenérů, tělesně handicapovaných
sportovců a odměněni byli rovněž zasloužilí pracovníci
v oblasti tělovýchovy a sportu. V jednotlivých kategoriích
byl vybrán absolutní vítěz, ostatní již byli oceněni bez udání
pořadí.
Novinkou letošního ročníku byly pamětní medaile s reliéfem
města a sportovními motivy. Na základě návrhu výtvarníka
Jiřího Neuwirta medaili odlila kremnická mincovna.
Vítězové jednotlivých kategorií si navíc odnesli keramické
sošky a poháry z dílny výtvarníka Pavla Zákravského.
Vyhlášení ankety Nejlepších sportovců Havířova se konalo
ve Společenském domě za přítomnosti primátorky
PaedDr. Milady Halíkové a jejích náměstků Martina Balšána
a Ing. Eduarda Heczka. Čestnými hosty byli úspěšný
skokan, rodák z Havířova, Jaroslav Bába a olympionik Jiří
Tabák. S jednotlivými jmény oceněných sportovců se
můžete seznámit na straně 1 v odkaze „Nezařazené doplňky
a zajímavosti“.
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•••
Na přehlídkovém molu se
objevily přední české
modelky
Diana
Kobzanová a Andrea
Vránová.

•••
Autor byl až do skončení
výstavy každou středu
odpoledne přítomen, aby
zodpověděl návštěvníkům
jejich případné dotazy.

•••
„Myslím, že Havířov si
zaslouží označení město
sportu.
Mezi našimi
sportovci je pětadvacet
oficiálních reprezentantů
České
republiky
a v loňském
roce
havířovští
sportovci
vybojovali
celkem
sedmadvacet titulů mistrů
republiky, čtyři tituly
mistrů Evropy a pět titulů
mistrů světa. To hovoří za
vše“,
komentovala
úspěchy
havířovských
sportovců
primátorka
PaedDr. M. Halíková.

Kronika města Havířova

Nejlepší sportovci města převzali ocenění.
13.-14.3.
Obrovskému zájmu se těšily mezinárodní taneční soutěže,
které pořádalo MKS Havířov, TK Flodur MKS Havířov,
MSD ČSTS a Magistrát města Havířova ve společenském
domě. Velké ceny města Havířova se zúčastnilo 164
tanečních párů a Havířovské gerbery 132 párů. Prosadili se
v nich i zástupci domácího TK Flodur – Floduráček.
V juniorských kategoriích si zlato zajistili Václav Masaryk
s Monikou Bembenkovou a Ondřej Hatlapatka s Markétou
Jančovou. Mezi dospělými skončili havířovští David
Valčuha a Pavlína Bulířová v nejvyšší kategorii A v latině
druzí. Tomáš Filípek s Terezou Tužimskou obsadili
v B-kategorii druhé místo ve standardních a třetí
v latinskoamerických tancích.
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13.-14.3.
Ve stejných víkendových dnech na jiném místě Havířova
vrcholila soutěž Zámek bowling cup 2003-2004. Téměř
půlroční zápolení několika set účastníků velkého turnaje
v bowlingu, který organizuje havířovská městská společnost
Zámek, zná své vítěze. Pro několik desítek hráčů však turnaj
přestal být pouhou zábavou, protože hodnota hlavních cen
láká, ale také svazuje ruce. Na ty nejlepší čekala více než
příjemná odměna ve formě silničních skůtrů, zahraničních
zájezdů do Egypta či Bulharska, značkových hodinek a řady
dalších cen.
Finále, hrané na tři kola, mělo zajímavý průběh. Pozdější
vítězové Milan Rozmarýn, Michal Foťko a Karel Dušek
z Frýdku-Místku byli po prvním kole druzí, ale jejich
největší soupeři totálně pokazili druhé kolo a otevřeli jim tak
cestu do Egypta. Neuvěřitelné drama se strhlo v kategorii
junior. Všechna kola zatím vyhrávali Petr Novák, Martin
Hanačik a Matěj Foťko, ale souboj vyvrcholil posledním
hodem, kdy se o jeden bod radovali ze skůtrů Michal
Brabec, David Špok, Andrej Wawrzyczek a Jiří Petrovský.

•••
Havířovský turnaj byl
i přes to, že se jednalo
o premiérovou
akci,
jedním
z největších
v Moravskoslezském
kraji, ale i v celé České
republice. Nejen počtem
svých účastníků, ale
i množstvím a hodnotou
cen

17.3.
Konference pro neziskový sektor na téma: „Chcete podat
pomocnou ruku?“ se uskutečnila v tento den ve
Společenském domě. Tuto konferenci pořádalo město ve
spolupráci s krajským úřadem a dalšími organizacemi.
Přítomni byli zástupci vedení města Havířova, zástupci
úřadu Moravskoslezského kraje, Centra pro komunitní práci
kraje a Občanského sdružení VITA.
Přizváni byli zástupci neziskových organizací a samozřejmě
veřejnost. Na programu bylo seznámení s novými zásadami
pro poskytování dotací z rozpočtu města a kraje. Dále se
hovořilo o změnách, které souvisí se vstupem ČR do
Evropské unie a neziskové organizace měly příležitost
prezentovat svoji činnost.
17.3.
Městská knihovna připravila na tento den zábavné
odpoledne v dětském oddělení na Werichově ulici Internet
bez internetu. Všichni, kteří chtěli zahnat nudu si hráli na
počítače, jejich těla se proměnila v soubory putující sítí,
trefovali se do oken (windows), tvořili viry, zprávy,
zavináče…. i bez počítačů.
Městská knihovna nachystala k Měsíci Internetu ještě další
nabídky: umožnila pro všechny zájemce strávit hodinu na
internetu zdarma, proběhla anketa moje kniha, kdy se na síti
hledala nejoblíbenější kniha obyvatel ČR, bylo zahájeno
v oddělení
na
Seifertově
ulici
půjčování
knih
prostřednictvím počítače, v rámci akce Mámo, táto, vím jak
na to, se mohly děti vžít do pozice vyučujících a seznámit se
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•••
Březen býval měsícem
knihy, ale už jsme si
zvykli, že je vyhlašován
Měsícem
Internetu,
protože značnou část
dřívějšího poslání knihy,
jako
hlavního
informačního a vzdělávacího
zdroje
přebraly
PC
a samozřejmě
Internet.
Nemyslím si ale, že by
kniha jako taková svůj
význam ztratila. Naopak,
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základy internetu své rodiče. Tuto kampaň uzavře na
začátku dubna pohádková noc.

100 narozeniny paní Anděly Tiché

Ve čtvrtek 18. března se dožila krásných 100 let paní Anděla
Tichá. Matka dvou synů a dvou dcer, která má už šestnáct
vnuků, deset pravnuků a šest prapravnuků se těší dobrému
zdraví a je stále aktivní. Paní Anděla Tichá pochází z Dolní
Suché, chodila do německé klášterní školy v Orlové, v zimě
v létě pěšky. Její manžel byl důlní úředník, zemřel před osmi
lety, dožil se 97 let. Paní Tichá je čiperná, luští křížovky,
velice dobře si vzpomíná na události z mládí (potopení
Titaniku 1912, Halleyovu kometu 1910). Celý život žila
velmi skromně, není abstinent, ale alkohol pije jen
vyjímečně. Její recept na dlouhý život – skromný život,
hodně práce, málo alkoholu.
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jsou vydávány pořád
krásnější publikace.
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Ke krásnému životnímu jubileu přišla paní Anděle Tiché popřát
primátorka města PaedDr. Milada Halíková se svým náměstkem
PaedDr. Svatoplukem Novákem.
19.3.
Dívkou roku 2004 do patnácti let se stala čtrnáctiletá žákyně
ZŠ Moravská Nikola Grigelová před Terezou Letákovou
a Terezou Mičkovou. Diváci v sále si volili svého miláčka –
tím se stala Eliška Kalinová, žákyně ZŠ v Dolních
Domaslavicích.
22.3.
Tento den byly zahájeny práce na instalaci dřevěného
mobiliáře v Bludovickém lese (v bývalém areálu zdraví nad
Merkurem) a v lesíku ul. Kubelíkova. Náklady na dřevěného
koně, kozu, novou kladinu, posilovací hrazdu a 4m vysokou
šplhací tyč budou činit cca 110 tis. Kč. Ještě v letošním roce
bude v Bludovickém lese vyznačena běžecká trasa – 2 km
ovál a doplněny budou odpadkové koše.
24.3.
Internetové stránky našeho města (www.havirov-city.cz) se
umístily na 3. místě v Moravskoslezském kraji v soutěži o
nejlepší webové stránky měst a obcí „Zlatý erb“. 1. místo
Bruntál, 2. místo Karviná.
25.3.
Tradiční oslavy Dne učitelů, které každoročně pořádá město
pro cech pedagogů, měly v tomto roce novou podobu. Při
příležitosti oslav tohoto náročného povolání v den výročí
narození Učitele národů Jana Ámose Komenského navrhla
školská komise Rady města dvacítku pedagogů na městské
ocenění. Jednotliví kantoři se představili publiku ve
Společenském
domě
krátkými
videonavštívenkami.
Různorodost jejich oborů a aprobací jen potvrdila, že
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•••
„Jedno mají společné, své
povolání berou
jako
poslání a jsou schopni mu
mnohé obětovat a podřídit i svůj soukromý
život. Rovněž neznají
pojem „pracovní doba“
a „padla“. A za to jim
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vynikajících úspěchů dosahují nejen nadšenci v oblasti
výchov, ale učitelé všech předmětů. Mezi oceněnými jsou
tělocvikáři, výtvarnice, učitelky hudby, ale také učitelé
prvního stupně, češtináři, učitelé jazyků, biologie, chemie,
dějepisu, mistři odborného výcviku a učitelé odborných
předmětů. Program zpestřilo taneční vystoupení malých
mažoretek KALA a Horizonty, vystoupení Barbory
Bujokové, hudební vystoupení folklórního souboru Vonička.

Na snímku učitelka výtvarné výchovy paní Marie Szottková ze ZŠ
Moravská s cenou – keramickou „Amoskou“ autorek Miroslavy
Hanky Němčíkové a Jany Králíkové.

str.č. 7/12

patří obrovský dík“, řekla
primátorka
PaedDr.
Milada Halíková.
Avšak, jak tvrdí sami
učitelé, jejich největším
oceněním jsou úspěchy
jejich žáků.
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Ocenění učitelé
Zdena Hýžová Mš Petřvaldská
Mgr. Milada Romanová ZŠ 1. máje
Mgr. Eva Holá ZŠ Mládežnická
Mgr. Jana Plačková ZŠ Pujmanové
Mgr. Věra Czyžová ZŠ Kudeříkové
PaedDr. Eva Janků ZŠ Gorkého
Mgr. Jana Kusinová ZŠ Žákovská
Mgr. Alena Přehnilová ZŠ K. Světlé
Marie Szottková ZŠ Moravská
Mgr. Alena Kantorová ZŠ Gen. Svobody
Ludmila Benrothová ZŠ Školní
Miroslav Jiříček SOŠ a SOU, ul. Lidická
Danuše Kluková ZUŠ B. Martinů
Mgr. Jitka Jašková Soukromé gymnázium, ul. Moravská
Mgr. Ivana Vlčková Gymnázium ul. Komenského
Ing. Vladimír Kapica SOU technické, ul. Sýkorova
Zdeněk Konečný OU a Praktická škola, ul. Školní
Mgr. Karel Koyš SOŠ a SOU obchodu a služeb ul. Kpt.
Jasioka
Mgr. Milan Vlček Gymnázium ul. Studentská
Jana Daňková ZUŠ L. Janáčka
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26.-28.3.
V Městské sportovní hale Slavie se odehrálo Mistrovství
České republiky jednotlivců mužů a žen ve stolním tenise.
Toto mistrovství bylo nejvýznamnější stolně tenisovou akcí
a vrcholem sezóny jednotlivců v ČR. Pořadatelem
mistrovství byli ČSOB Pojišťovna, Sportovní klub stolního
tenisu Baník Havířov a celek Start Horní Suchá, spol. s r.o.
z pověření České asociace stolního tenisu. Záštitu nad
mistrovstvím
převzala
primátorka
města,
paní
PaedDr. Milada Halíková.
Do Havířova se sjela naše elita. A jaké byly výsledky?
Mužům domácího Startu Horní Suchá se příliš nedařilo
a postupně vypadávali. Pouze jeden se prokousal do finále.
Nakonec si mistrovský titul vybojoval Tomáš Pavelka z El
Niňo Praha. V dvouhrách žen potvrdila roli favoritky
domácí Renáta Štrbíková a získala tak již čtvrtý mistrovský
titul, kterým se tak rozloučila s domácím publikem. Po
sezóně, Štrbíková se jako jediná česká žena probojovala na
olympiádu v Aténách, odchází na zahraniční angažmá do
Německa.

26.3.
Proběhlo druhé semifinále soutěže amatérských hudebníků
Berentzen Líheň 2004. Tentokrát se porota nemohla
shodnout na výběru dvou kapel pro postup. Po dlouhém
váhání poslala do finále skupinu Joys z Ostravy a jako
druhou kopřivnickou kapelu Moravský anděl. Ta ale pro
nemožnost účasti ve finále postoupila své místo skupině
Nagauč z Frýdku-Místku.
Po pěti měsících tak doběhla základní a semifinálová kola
soutěže Berentzen Líheň. Ve finále 12.6. v Horní Suché se
představí postupující kapely 4 dohody, Jednoduše, Joys a
Nagauč.
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29.3.
Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec navštívil jednání
havířovského Zastupitelstva. Informoval vedení města
především o možnostech čerpání strukturálních fondů, na
jejichž získání má podle něj v celém regionu jednu
z největších šancí právě Havířov.
29.3.
Divadelní sdružení Crepácy z Havířova zvítězilo na
festivalu Malých jevištních forem ve Valašském Meziříčí.
Divadlu se tak otevírají dveře na významný divadelní
festival Šrámkův Písek.
30.3.
Ostravský krajský soud odsoudil známého havířovského
podnikatele a šedou eminenci zdejší komunální politiky
Petra Kellovského na šest let do vězení za daňový podvod.
Podle soudu Kellovský ošidil stát na daních před deseti lety,
když prodával dům s restaurací v centru Prahy. Na dani
tehdy ušetřil skoro šest milionů. Kontroverznímu podnikateli
a vlivnému členu ODS při vyměření trestu přitížil fakt, že je
od loňského roku (prosince) v podmínce za trestný čin útoku
na veřejného činitele. Petr Kellovský se proti rozsudku
okamžitě odvolal.

Březnové zajímavosti

•

Časté střídání teplot způsobilo, že na okrajích střech
mnohých havířovských domů visely obrovské a nebezpečné
rampouchy, které hrozily zřícením na hlavy nic netušících
chodců. Proto je průběžně odstraňovali profesionální
i dobrovolní hasiči. Nejčastěji vyjížděli na střechy domů
podél Hlavní třídy.

•

Výsledky kontroly hospodaření v havířovské nemocnici,
kterou iniciovali někteří zaměstnanci tohoto zařízení,
a kterou krajští úředníci prováděli v minulých měsících
nejsou dobré. Kontrola byla zaměřena především na
nakládání s léky, ekonomiku a také na mzdovou politiku.
Pokud se odhalí, že za některými vážnými komplikacemi
stojí konkrétní osoby, je možné i to, že dojde k jejich
trestnímu stíhání. Současný ředitel nemocnice Juraj Chomič
byl radou kraje pověřen, aby připravil jednoznačné návrhy
jak problematické oblasti řešit.
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•

Na druhé straně zase
nemocnice poskytuje asi
nejkomplexnější
péči
v okrese.
Nedávno
postavila osm nových
operačních sálů a nyní
mohou lékaři provádět
jakékoli druhy operací.
Přínosem bude vybudování vlastní lékárny,
urgentního příjmu a nové
dialýzy.
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•

Tradiční jarní migrace žab v okolí vodních nádrží již
započala. Největší problém nastává v okolí Těrlické
přehrady. Teplé počasí láká žáby k přechodu frekventované
silnice do Českého Těšína. Žáby, které skončí u síťových
zátarasů, dobrovolníci odchytávají a v kýblech je bezpečně
přenášejí přes vozovku. První se stěhují skokani hnědí,
ropuchy trochu později, až se víc oteplí. Díky této akci se
jen na Těrlické přehradě zachrání ročně několik tisíc žab.

Smutné tragédie tohoto měsíce:

• V prvním březnovém dni žák Středního odborného
učiliště ve Svitavách ubodal ve vyučování, před zraky svých
spolužáků a bez zjevných důvodů svého šedesátiletého
učitele Bohuslava Šíbla. Nožem několikrát bodl kantora do
těla a ten po převozu do nemocnice zemřel. Kde se vzalo
tolik násilí?
Bohužel, žijeme v období krize autority, a to platí i v případě
vztahu žák – učitel. A přece: byl to normální žák normální
školy… Agresivita žáků roste a bylo jen otázkou času, kdy
se něco podobného stane. A může být hůř. Problém je
v nízkých kompetencích škol, které se nemají jak bránit.
Pořád se mluví o právech dítěte, lidských svobodách, ale co
právo obrany učitele, potřebná omezení. Vždyť dnes si musí
každý učitel dávat jo pozor, aby žákovi nezkřivil vlásek na
hlavě, jinak má před sebou hrozící rodiče a stát. Školy
a učitelé nemají žádné prostředky obrany. V parlamentu a ve
vládě to vědí, ale legislativně s tím nic nedělají.
Učně po činu zadržela policie. Protože mu ještě není 18 let,
nedopustil se podle novely zákona vraždy, ale provinění.
Maximálně může učeň dostat pět let. Svitavská tragédie je
v českých školách prvním případem, kdy žák zabil svého
pedagoga.
• Důl Lazy v Orlové zažil největší důlní neštěstí za
posledních čtrnáct let. 11. března ze šachty po odpolední
směně nevyfáralo sedm horníků. Uvěznila je hornina, která
se uvolnila při důlním otřesu šest set osmdesát metrů pod
zemí.
První otřes byl ve městě citelný tři minuty před pátou
hodinnou ranní. Epicentrum bylo v lokalitě šachty Jan-Karel
Dolu ČSA v Karviné. Druhý otřes byl ve městě
pozorovatelný v 16 hodin a 50 minut. Silný záchvěv, který
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Hasič,
policista,
potápěč, voják …učitel.
Nevíte, co mají tato
povolání společného? No
přece, že se tito lidé
nemusí z práce vrátit živí.
Učitelská profese se u nás
považovala za více než
bezpečnou. A ty dva
měsíce prázdnin… a ještě
by stále chtěli přidávat
peníze… Nedávno zbil
profesora hradecké univerzity student baseballovou
pálkou.
Před
několika lety postřílel
mladík v Americe několik
spolužáků
a učitelů.
Agresivita dětí neustále
stoupá, dostupnost zbraní
je také pořád větší
a učitelé jsou první na
ráně, jak si vybít zlost
z čehokoliv. Pedagogové
by měli do tříd vstupovat
s neprůstřelnou
vestou
a katedru využívat jako
kryt před vrhanými noži.

•

Toto neštěstí je
největší tragédií v ostravsko-karvinském revíru od
roku 1990, kdy velký
výbuch a následný požár
v závodě Barbora Dolu
1. máj v Karviné zabil
třicet horníků. Odborníci
tvrdí,
že
podobným

Kronika města Havířova
byl tragický pro sedm horníků, pociťovali lidé z celého
města.
Horníci, z nichž pět bylo z Polska a dva z Moravy, zůstali
zavaleni pod těžkými důlními stroji. Jednalo se o krajně
nebezpečné místo, kde se pracovalo jen kvůli vysokým
platům.
Jedním z tragicky zesnulých horníků byl František Tipta
z Havířova-Šumbarku.

otřesům nelze zabránit. Je
to důsledek těžby.

• Ve stejný den Evropa zažila své 11. září. Dějištěm
největšího teroristického útoku na evropském kontinentu se
stal Madrid. Krátce po sobě vybuchly v ranní dopravní
špičce nálože ukryté ve 12 batozích ve čtyřech vlacích na
třech madridských nádražích – Atocha v centru města a El
Pozo a Santa Eugenia v jihozápadní části Madridu.
Bilance útoku je hrozivá – 198 mrtvých a téměř 1500
zraněných lidí. Život ve Španělsku jako by se zastavil. Vedle
španělů byli mezi oběťmi cizinci deseti národností. Kromě
dvou Poláků a Francouzsky, také lidé z Afriky a Latinské
Ameriky. Španělská vláda připsala útok teroristické
organizaci Baskicko a jeho svoboda, známé pod zkratkou
ETA.
Masakr desítek lidí v Madridu připomíná, že terorismus se
už dávno netýká pouze panovníků, politiků a zástupců
vládnoucích režimů. Právě řadoví obyvatelé jsou pro
teroristy snadno dostupnými terči. Na rozdíl od vybraných
vysoce postavených jednotlivců – státních představitelů,
aristokratů, šéfů stran a obchodních společností či hlav
církví – nepožívají zvláštní ochranu.

•
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Proti typu teroristických útoků, jaký zažil
Madrid, nemůže být
žádná demokratická země
dokonale imunní. Větší
bezpečí může zajistit
pouze
policejní
stát
protkaný špicly.
Kdo chce mít demokracii,
musí se proto naučit
nejen proti teroristům
bojovat, ale také s jejich
hrozbami žít.

