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Vzpomínám si---- ------- Mirek Paulík
Ve škole jsem nikdy nebyl mezi těmi prvními a
na houslích trénovat když byl tatínek doma, jakmile mně
jedničku jsem obyčejně míval pouze z tělocviku. Můj
viděl postavit stojan na noty a já začal přehrávat dané
tatínek se už smířil s myšlenkou, že ze mne nebude žádný
úkoly, aby mně pan Plotěný v příští hodině zase
VĚDÁTOR. Stále však ještě doufal, že se naučím hrát na
nezmrzačil. Otecko se raději z domu vytratil, podezříval
housle. On sám zdědil po dědečkovi housle na které často
jsem ho, že se panu Plotěnému vůbec nediví.
hrál. Noty sice neznal a v partě hrát nemohl, ale měl dobrý
Jednou v zimě už za tmy jsem se vracel ze hraní.
sluch a přidal se vždy k hudbě v rádiu a pro nás děcka
Všude bylo plno sněhu a když jsem došel po Táborské
vypadal, jako by byl členem rozhlasového orchestru. Když
ulici až na roh k Dulanku kde silnice šla s kopce a byla od
hrál, tak jsme vždy seděli s Květkou s otevřenou hubou a
saněk pěkně uježděná a upěchovaná až dolů k našemu
sledovali každý jeho pohyb.
domu, tak jsem se posadil na kastl od houslí a jel s kopce
Jeden den mi koupil nové housle
dolů. Nevím, co se to stalo, že jsem tak pitomou věc
(půlky) a zapsal mne do hodin hudby u
udělal. Hned jsem toho náruživě litoval ale bylo pozdě. Na
známého Židenického kapelníka pana
večer sníh roztál a znovu zmizl. Jel jsem dolů rychleji, než
Plotěného ... K mému velikému zármutku
jsem očekával. Nadarmo jsem patami brzdil. Na ledu mi
jsem každou středu večer musil chodit na
to nepomohlo a zastavit jsem nemohl. Nakonec jsem
Ejmovou ulici a po dva roky jsem mordoval
narazil kastlem o chodník. Kastl se samozřejmě rozbil a
housle i sluch pana Plotěného. Někdy jsem
housle také. Bylo pozdě ducha honit. Vkradl jsem se
ho přivedl až na pokraj nepři četnosti. Chudák, když už
domů jako zloděj a schoval housle pod otoman. Otecko
moje skřípání po strunách nemohl vydržet tak se
mně naštěstí neviděl. Příští středu jsem předstíral nemoc,
několikráte snažil svým šmytcem přerazit moje prsty.
a do hram jsem nešel. Nakonec jsem se ku svému zločinu
Mohu děkovat pouze mému
tatínkovi musil přiznat. Moje
andělu strážnému, že se mu to
sestra Květa mně tak jako tak
nepodařilo a že to většinou
vydírala, že to tatínkovi řekne.
odnesly pouze moje struny.
Tatínek to přijal filosoficky. Na
Těch jsem prozíravě vždy měl
zadek jsem pořádně dostal, ale
několik v zásobě. Jednou si
nové housle mi už nekoupil a tím
dokonce při tom pan Plotěný
moje krátká hudební kariéra
zlomil svůj šmytec, což mi
skončila.
nikdy neodpustil. Není divu, že
Válka změnila mnoho
se mi ta hra na houslích
míst a hodně životů. Také náš
zprotivila a hrozně nerad jsem
rodiný blahobyt a pohoda přišly
tam chodil.Otecko z toho byl
ku konci. Když došlo k německé
okupaci Československa a později
zoufalý. Stálo to hodně peněz a
užitek z toho nebyl žádný.
v r. 1939 k druhé světové válce,
Dvojčata: Libuše a Boženka v mém náruči.
Když jsem se někdy rozhodl
náš život se ze začátku moc

že jsem jim dal na zadek a on mi říkal. “Co je vyplácíš,
copak jsou tvoje?” Já jsem byl o 15 a Květa o 17 let starší
a abych měl klid na učení, tak jsem většinou po škole
chodil k mému kamarádovi Mirko Prokešovi, který byl
veliký “šprťoun”, skončil jako Ing. a Docent a s ním jsem
se připravoval k maturitě. Každou neděli když bylo pěkně,
jsem vypadl z domu a chodil s kamarády na trampy. Bylo
nás 8 v té naší partě. Můj bratranec Zdeněk složil na to
téma písničku, kterou jsme zpívali. Jít 20 - 30 km. za den
pro nás nic neznamenalo. Měli jsme několik kytár a bendží
a nějakou mandolínu a hráli jsme si do kroku. Chodili
jsme na Vranov, Veveří, do Obřan, Soběšic, a do Krtin,
každou neděli někam jinam. Všechny hospody po cestě
jsme znali. Když bylo špatné počasí, tak jsme do některé
zapadli a mohli jsme tam sedět celý den a zpívat, aniž
bychom jednu písničku opakovali. Takový jsme měli
repertoár.Kamarádů jsem měl hejno, pamatuji si, že
jednou jsme se vraceli z výletu na Veveří. Byl ohromně
horký den. Každý z nás měl jazyk až na paty. A žízeň byla
veliká, ani zpívat jsme už nemohli. U hospody v Kninicích
jsme se zastavili. To ještě nebyla ani přehrada dostavěna.
Tam jsme počítali mezi sebou, kdo má kolik peněz, zda
máme alespoň na pár piv. Bylo nás 9 a na 4 piva jsme
mezi sebou vybrali. Vrazili jsme do hospody která byla
nacpaná. Nebyli jsme sami co měli žízeň. Uvelebili jsme

nezměnil a ještě pokračoval ve vyjetých kolejích. Já jsem
ještě chodil do gympla do Husovic. Samozřejmě
Československá armáda přestala existovat, vojenské
sklady kde můj tatínek pracoval jako účetní byly obsazeny
Německou armádou a rozebrány. Otecko jako všichni
zaměstnanci armády byl propuštěn. O místa byla bída a
nikdo si nemohl moc vybírat. Tatínek byl přemístěn na
Ministerstvo obchodu do Prahy. Zatím co mi jsme zůstali
v Brně, on tam musil žít v podnájmu a domů jezdil pouze
jednou za měsíc. Odloučení od rodiny sice těžce nesl, ale
nedalo se nic jiného dělat. Uživit rodinu se čtyřmi dětmi
nebylo lehké. Všeho zboží bylo nedostatek a kupovat jak
se říkalo “na černo” bylo velmi drahé a riskantní.
Dva roky před válkou v roce 1937 se narodily
moje sestřičky, dvojčata, Libuše a Boženka. Bylo to
překvapení pro celou naší rozvětvenou rodinu,. Tatínek už
měl 50 a maminka 40 let. Pamatuji si jak byl tatínek
naštvaný a na rozpacích, když se o narození dozvěděl z
práce do porodnice utíkal našel tam nejenom maminku s
Boženkou a Liduškou v náručí, ale také pět z devíti
maminčiných sester. Ty té příležitosti využily, aby si
tatínka dobíraly, že “copak se ti Gusto stalo že motyka
spustila”. Ze začátku nikdo v rodině s tím přírůstkem
nebyl nadšen. Pro nás to přineslo mnoho starostí a
problémů. Náš byteček byl malý, pouze kuchyň a ložnice
a byl problém kam dát děcka na noc spát.
A toho praní plýnek. Prádelna byla až v druhém
poschodí u půdy, kde se také věšelo prádlo. Maminka
musila nosit těžké koše prádla po schodech několikráte za
den. Děcka byly zabaleny v peřinkách a každá měla
povian jiné barvy, abychom je rozeznali. Květa chodila do
“Školy domácnosti” na Letné a já na Gympl, tak na štěstí
jsme byli většinu dne ve škole. Večer ani v noci jsme však
klidu mnoho neměli. Často se stalo, že začla řvát Liba a
jak skončila tak začala Boža, která se pláčem probudila.
Maminka strávila mnoho nocí, kdy je na prsách houpala
a po bytě s nimi chodila, aby nekřičely a nás všechny
neprobudily. Nevím jak to maminka všechno zvládla.
Mám dnes výčitky svědomí, když si vzpomenu, jak každý
z nás si ještě vybíral co chce k jídlu a ještě ji sekýroval
když ona chudinka někdy vařila tři různá jídla, aby se nám
zavděčila. Samozřejmě jsme jí musili pomoct jak jsme
mohli. Otecko se celý změnil. Nemohl jsem ho vůbec
poznat. Dvojčata se staly miláčkem celého domu. Tatínek
do nich byl úplně zamilovaný a nedal na ně dopustit.
Kdepak na ně šáhnout, nebo je vyplatit řemenem, ze
kterého jsme měli s Květou takový respekt. Ten byl pouze
na obtahování břitvy. Nevzalo to mým sestřičkám dlouho
aby zjistily, že si mohou dělat co chtěly a staly se z nich
stejně potvůrky, jako jsme byli já a Květa. Rozdíl byl, že
tentokráte to zůstalo pouze na mně, abych je naučil
dobiým mravům a ukázal jim kdo je doma pán. Často
když otecko nebyl doma a šly mně na nervy jsem je musil
vyplatit. Často si stěžovaly tatínkovi když přišel z práce,

se u stolu v zahradě a dali si ty 4 piva. Jeden druhého jsme
hlídali, aby nevypil více než jeho míru. Měli jsme sebou
Oldu Horákovského, kterého jsme muili zvlášť střežit. Ten
peníze nikdy neměl ale “Tah” měl veliký jak kůň. Když ze
společného piva pil, musili jsme mu viset na loktu jinak by
to pivo jedním žukem vypil. Mirko Prokeš si obyčejně do
svého piva naplil když musil odejít na záchod, když byl
Olda Horákovský blízko a ani to mu nezaručilo že něco
při návratu ve svém džbánu najde. Prostě trochu jsme se
osvěžili, Zdeněk začal brnkat na kytáru a jednu písničku
jsme si zazpívali. Celá hospoda nám začala tleskat.
Zdeněk se zvedl a na všechny strany se s prázným
džbánkem uklonil a hned nám hostinký přinesl tucet piv

2

na stůl. To pro nás jiní hosté zaplatili. A partije začala a
zpívalo se až do večera. Celá hospoda s námi zpívala a
když jsme se zvedli na cestu domů, zvedla se celá hospoda
a společně jsme pochodovali a zpívali až k tramvaji. Po
cestě se k nám ještě další poutníci přidali tak jsme nakonec
skončili s průvodem několika set lidí. O peníze byla vždy
bída. Kapesného jsem moc od rodičů nedostal. Tak každé
prázdniny jsem šel na měsíc dělat nádeníka k zedníkům,
abych si vydělal dostatečně a mohl druhý měsíc s klukama
tábořit někde u řeky pod stanama. Přes den jsme se váleli
na slunci a nebo
ve vodě, hrávali
karty,
honili
místní děvčata a
večer
u
táboráku
opékali vuřty,
pili a zpívali.
Zpívali
jsme
několikahlasně
a u řeky v noci
se to krásně
daleko
rozléhalo.
Hodně Udí z
vesnice chodilo
k
lesu
nás
poslouchat.
Později
jsme
vytvořili
skupinu na vzor
tehdejších “Lišáků”. Říkali jsme si “Kobylkáři”. Tehdy
byla populární písnička “se svou kulhavou kobylou...”
Tou jsme náš repertoár vždy uvedli a od ní jsme vzali
svoje jméno. Můj bratranec Zdeněk vše organizoval a tím
jsme si jako študáci vydělali na cigarety.
Vzpomínám si na jedno léto. Přišel za mnou můj
starý kamarád Jarek Plotěný a prosil mne, zda může se
mnou k zedníkům chodit pracovat, že se doma nudí. Jeho
tatínek byl kapelníkem a k němu jsem jako malý kluk
chodil do houslí. Stavitel, u kterého jsem pracoval, právě
potřeboval někoho na výpomoc, tak jsem Jarkovi řekl, aby
přišel. Začal dělat na druhý den a dal jsem mu dělat tu
nejjednoduší práci. Míchat maltu. Dostal do rukou dlouhé
ráhno na jehož konci byla taková malá motyka a s tím měl
míchat vápno s pískem a vodou. Ono se to nezdálo těžké,
když člověk věděl jak na to... Plochá káď byla plná vápna
a do toho když ta motyka zapadla tak zapadla jako do
betonu. Člověk musil z krajíčka, kousek po kousku, a
pozlehoučka míchat písek s vápnem a přilévat vodu k
zředění.....Bohužel Jarka se v tom ještě nevyznal, začal v
prostředku, silou se do toho opíral až se ráhno prohýbalo.
Za chvíli měl dlaně plné mozolů a dokonce se mu podařilo
to ráhno zlomit. Tak tak, že do toho vápna sám neupadl.

V poledne jsem si s ním vyměnil místo. Vypadal tak
umordovaný, že sotva stál na nohách. Myslil si že to já
mám lehčí: plnit dvě železné putny maltou a zanést je k
lešení, kde byla kladka s lanem. Putýnka se zavěsila na
hák a člověk ji musil vytáhnout do prvého poschodí, kde
ji zedník odebral, vypráznil do své kádě a poslal zase
dolů. Jarek první putýnku vytáhl a zedník ji vyprazdňoval.
Ta putýnka sama o sobě prázdná vážila metrák, což si
Jarek neuvědomil. Tak tam stál “lážo plážo” lano jen tak
zlehka v ruce. Zedník mu prázdnou putýnku znovu zavěsil
na hák a pustil dolů. Jarek měl ještě štěstí že sevřel pěst a
zpomalil putýnku, jinak by mu spadla přímo na hlavu.
Ruku si však nezachránil, lano mu strhlo všechny jeho
ráno vysloužené mozoly a ještě mu spálilo zbytek té dobré
pokožky. Prostě pohroma. Nevím jak to chudák do večera
vydržel. Zvlášť když těsně před pátou přivezli ještě s
koňmi náklad cihel na příští den. Všichni jsme vytvořili
lajnu a cihly jeden
druhému házeli až
do prvního patra
kde se skládaly na
hromadu. Na dlaně
jsme si natáhli
kousky kůže, jako
rukavice, aby nám
hrany cihel ruce
nepořezaly. Ovšem
velikou ochranu
nám to nedávalo a
chudák Jarek musil
hrozně
trpět.
Několik cihel mu z
těch jeho pochrámaných rukou vypadlo a spadlo na nohu,
tekže večer se šoural domů, jako by se vracel z bitvy u
Slavkova. Na druhý den brzo ráno, když jsem se u nich
pro něho zastavil a u dveří zvonil, místo Jarka mi přišel
otevřít jeho otec, pan Plotěný, můj bývalý učitel houslí.
Ten mi řekl, že Jarkovi není dobře, že on ho do práce
nepustí, že by ho tam zmrzačili. To prý on mu raději
zaplatí sám, jen aby seděl doma. Bohudík pan Plotěný
zemřel aniž by věděl, že Jarek byl v roce 1949 zatčen a
odsouzen k deseti a půl roku žaláře a pracoval v
uranových dolech a i po propuštění musil pracovat jako
nádeník až do zániku komunismu. Jarek byl totiž ve
skupině lidí, kteří se připravovali utéci přes hranice. Po
jeho zatčení celá skupina musela předčasně utéct protože
se nevědělo co Jarek při vyslíchání bude donucen
prozradit. Pokaždé, když jsem navštívil domov jsem měl
“cukání” abych se s ním setkal, ale nikdy jsem se
neodvážil ho vyhledat, aby mu setkání se mnou ještě více
neuškodilo. Až po Sametové revoluci jsem mu během
návštěvy v roce 1992 zavolal.

Pokračování příští měsíc.

Pokračování:
Tak to proklamovala
Lucemburkova ústava. Současně zásadním způsobem
upravovala právní postavení kurfírů uvnitř jejich držav i
ve vztahu k říši. Ve vlastních zemích zůstávali prakticky
suverény s mnoha privilegii, z hlediska římské říše pak
představovali jakýsi králův poradní sbor, který měl za
povinnost minimálně jednou ročně projednat říšskou
agendu.
Rada dalších článků buly se zabývala vesměs německými
poměry, postrádalo by proto smyslu, abychom jimi zatížili
náš výklad, ovšem s jednou výjimkou.... Vztahu českého
státu a říše se totiž významně dotýkalo ustanovení řešící
ty případy, kdy rod dědičně držící kuifiřskou hodnost
vymřel. Pro světské kurfiřty - saského, falckého a
braniborského - platilo, že po případném vymření
dynastie, právo přenechat kurfiřtskou hodnost jinému,
náleželo do kompetence římského panovníka. Zato
českým kurfiřtem se za takové situace automaticky stával
ten, koho svobodnou, z říše neovlivňovanou volbou přijala
za krále česká šlechta. Nesmíme uvedenou skutečnost, pro
laika zdánlivě druhořadou, podceňovat. Nešlo o právní
drobnost. Z hlediska české státnosti, tak často v minulosti
očerňované, pak už vůbec ne. Vždyť v samotné římsko německé ústavě, formálně platné od Lucemburkových dob
až do r. 1806 čili do zániku tzv. svaté říše římské, je
zachován důkaz, že naše země naprosto nebyla pouhým
přívěskem Německa, ani obyčejným lénem říše, jak se
často argumentovalo. Právě naopak, byla svébytným
státem, jenž si vůči nesoudržnému impériu zachovával
ojediněle privilegované postavení, rozhodně nezávislejší,
než byla např. pozice Saska, Braniborska, Falce a jiných
držav. Krále si Češi vybírali sami, bez cizího zasahování,
čestnou funkcí kurfiřství náš panovník prostě trvale držel,
aniž ji od někoho musel přijímat a aniž mu hrozilo, že o ni
bude připraven. Ve vztazích k říši se tak za velkého
Lucemburka stabilizoval stav, jenž bychom mohli
charakterizovat formulí “mnoho výhod - žádné povinnosti
- úplná svébytnosť’.
Žádný zákon ještě nevyhověl všem. Platilo to i o
Karlově Zlaté bule z r. 1356. Ňekterá říšská knížata se
jejími ustanoveními cítila poškozena, nejvíc bavorská
odnož rodu Wittelsbachů a mocní Habsburkové. Ti i oni
totiž zůstali mimo početně uzavřený sbor kurfířů, ačkoli
objektní mocenské postavení je tam spíše doporučovalo.
Císaře čekaly velké a letité nesnáze. Ocitl se ve víru
konfliktů, jež jeho energii dlouho připoutávaly spíše k
říšským než českým záležitostem. Už z toho důvodu
načrtneme období na přelomu padesátých a šedesátých let
jen ve vší stručnosti. Nicméně jeden dramatický problém
pominout nemůžeme: Karlův zápas s vlastním zetěm.........

Konfliktů přibývá
Lucemburk, známý “sňatkový diplomat”, už dříve s
rakouským vévodou Albrechtem Chromým sjednal svatbu
své dcery Kateřiny s habsburským následníkem Rudolfem
IV. Když se r. 1353 partneři brali, bylo Kateřině jedenáct,
Rudolfovi čtrnáct.

Kresebné faksimile
tváře proslulé Plzeňské
madony
(konec
14. století), v originále
polychrómované
gotické sošky, jakých
bylo
v
dobách
Karlových po českých
kostelích na stovky.
Řezbáři z časů tzv.
“krásného
slohu ”
začali tenkrát do rysů
světice Marie vkládat půvabné ženské rysy. To jako by se
do cudnosti gotických estetických ideálů začínal už tiše
vkrádat renezační příklon k plnokrevnému životu.
O pět let později starý vévoda zemřel a uvolnil místo
mladšímu, nyní už téměř dospělému, hlavně však
chorobně ctižádostivému Rudolfovi.Ten, uražen, že na
Habsburky nezbylo místo mezi kurfiřty, zosnoval proti
tchánovi sérii intrik. S pomocí padělaných listin se začal
odvolávat na výsady, jež prý Rakousku kdysi udělil sám
César. Bylo to krkolomné, nikoli však úplně bezzubé,
protože falzifikáty, zejména známé Privilegium maius,
vyrobil kdosi neznámý vskutku profesionálně. S padělky
v rukou se Rudolf prohlásil za lombardského krále,
vévodu alsaského a švábského, říšského arcičíšníka,
dokonce i za “arcivévodu císařského paláce”, což byla
hodnost, o jaké nikdo nikdy neslyšel. S takovou
velikášskou písničkou si zkušený Karel poradil celkem
snadno. V souladu s nálezem říšských knížat Rudolfovy
listiny prostě zavrhl. Aniž rozsuzoval, zda jsou listiny
pravé či ne, prohlásil, že privilegia svým obsahem
porušují současná práva říše, císaře i dalších osob. A
zakázal Rudolfovi užívat titulů, jichž se svévolně zmocnil.
Karlova zlatá
pečeť z r. 1355
na Zlaté bule, v
níž
císař
formuloval
základní
zákony.
(líc a rub)
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Mladík nejenže neposlechl! Troufl si dokonce přejít do
otevřeného střetu. V létě 1360 musel Karel proti
nezdárnému příbuznému poslat trestnou expedici, aby ho
přiměl k poslušnosti silou.
V únoru 1361 se císař konečně dočkal vytouženého
následníka: narodil se princ Václav IV. Pro Rudolfa IV.
Habsburského to byla drtivá rána. Příchod lucemburského
dědice definitivně zmařil tajné Rudolfovi kombinace, že
by se za příznivých okolností mohl sám ocitnout na
českém či říšském trůnu, případně na obou. Taková
eventualita přicházela v úvahu, pokud by tchán nezanechal
mužského potomka. Kalkulace nyní padly. Zbývala
poslední možnost: vystoupit proti císaři tvrdě a co
nejrychleji.... Šanci poskytla Karlova roztržka s Ludvíkem
Uherským.
Rudolf se hned
chopil
příležitosti
a
foukáním
do
“cizího ohně” se
mu
téměř
podařilo vyvolat
válku. Počátkem
r. 1362 musel
Karel
IV.
mobilizovat, aby
čelil hrozícímu
vpádu
armád
velké uherskopolsko-rakouské
koalice.
Díky
císařově
obratnosti
z
mraku tenkrát
nezapršelo,
avšak stav krajního napětí na našich hranicích trval až do
jara 1363.
Jestli se českému panovníkovi nakonec podařilo roztržku
urovnat, tedy díky osvědčenému manévru - dalšímu
sňatku. Lucemburk nedávno potřetí ovdověl, dvouletý
Václav potřeboval péči. Císař proto jediným tahem vyřešil
osobní i vojensko-politické starosti: v květnu 1363 se
počtvrté a naposledy oženil, přičemž za manželku zvolil
Elišku Pomořanskou. Protože byla vnučkou polského
krále Kazimíra a toho zas pojilo blízké příbuzenství s
uherským panovníkem Ludvíkem, slavná svatba přinesla
všeobecné usmíření.
Rudolf se ocitl v izolaci. A v témže čase ho naděje na
zajímavý územní zisk přiměla, aby konečně nerozvážného
odboje zanechal a kapituloval: smrtí tyrolského hraběte
Menharta vyvstala před Habsburky příležitost dostat
Tyroly. Také císař v této záležitosti spatřoval možnost jak
dotěrného zetě odbýt, a tak v r. 1364 došlo v Brně k
smírčímu rokování Karla a Rudolfa, na němž byl letilý
konflikt konečně pohřben. Král přiřkl Habsburkovi právo

na připojení Tyrol k rakouskému vévodství (zůstaly
součástí Rakouska do současnosti), uzavřel s ním dědické
dohody a mírovou smlouvu. A tečka za dramatem, jež tak
dlouho odpoutávalo císařovu pozornost od užitečnějších
problémů, se dostavila o rok později. Šestadvacetiletý
rakouský vévoda, jehož si Karel vybral za zetě patrně
omylem, r. 1365 náhle zemřel.......

Milující císař a hýčkaný princ Václav
26. únor 1361 se patrně stal nejšťastnějším dnem
Karlova života. Přišel na svět Václav IV. Na ten okamžik
císař léta čekal jako na smilování. Štěstěna se na něho
usmála dost pozdě. Bylo mu už pětačtyřicet. To v oněch
dobách znamenalo pokročilý věk. A tak roztroubil
radostnou zvěst po
celé
Evropě,
oslavoval, pořádal
turnaje,
obětoval
bohu,
udělil
amnestii, nevěděl,
jak své štěstí dát
halasněji najevo.
Narozením
Václava se Karlův
život
změnil.
Stárnoucí
muž,
nahrbený a stržený
chronickou
podagrou, soustředil
nyní úsilí především
k
tomu,
aby
zbožňovanému
potomkovi
rovnal
cestu.
Uchovat,
rozmnožit, upevnit a
postupně Václavovi předat vše, co za život dobyl, se pro
Karla na dalších sedmnáct roků stalo programem, ba fixní
ideou. Neopustil tuto linii až do své smrti. Smyslem jeho
konání teď bylo heslo vše pro Václava! Tak třeba v r.
1363 podnikl obratný politický krok, jenž se stal
předehrou k pozdějšímu ovládnutí Branibor. Se správci
země, bratry Otou Braniborským a Ludvíkem Římanem,
dohodl Karel dědickou smlouvou. Pokud by se sourozenci
nedočkali mužských potomků, připadly by Brambory po
jejich smrti české koruně. K realizaci úmluvy sice nedošlo,
o deset let později si král připojení Brambor vynutil spíše
vojenskou silou,nicméně podepsání právního aktu, pouze
předjímajícího možný budoucí stav, Karlovi stačilo k
tomu, aby dvouletému princi Václavovi už předem přiřkl
tilul braniborského markraběte...... A protěžování syna
pokračovalo......
V roce 1365 se Karel setkal s novým papežem Urbanem
V. Dvě hlavy křesťanstva jednaly v Avignonu o plánu
nové křižácké výpravy, která by osvobodila Jeruzalém z
rukou Turků.
Pokračování příští měsíc.
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Bezdomovci pomáhají uklízet
centrum Prahy.
PRAHA - Pražští bezdomovci pomáhají
denně při úklidu v okolí hlavního nádraží,
především ve Vrchlického sadech a v
Bolzanově ulici v Praze 1. Podle předsedy
občanského
sdružení
Naděje
Ilji
Hradeckého některým úklid pomáhá
zlepšit jejich psychický stav. Téměř
devadesát procent bezdomovců totiž patří
k lidem starým či mentálně a tělesně
postiženým. Skupinka deseti až patnácti
lidí bez přístřeší začíná se zametáním
chodníků, cestiček i části trávníků
každodenně od sedmé ranní, protože do
devíti musí být park před nádražím
vyčištěn. Nepravidelně se podílejí i na
čištění chodníků a ulic v okolí
Masarykova nádraží, Václavského či
Senovážného náměstí.

Becherovku získala společnost Value
Bill, na níž má pětinový podíl
Schwarzenberg
PRAHA - Karlovarskou Becherovku získá
společnost Value Bill, v níž drží většinu
francouzský
výrobce
alkoholických
nápojů Pemod Ricard a společnost aktivní
na českém kapitálovém trhu Patria Finance
a dvacet procent má bývalý kancléř
prezidenta Havla Schwarzenberg.
Jde o překvapivé rozhodnutí, neboť
doposud se předpokládalo, že největšími
favority
jsou
Bohemia
Sekt
s
Underbergem (výrobcem konkurenčního
Johann Becher Likóru), Plzeňské pivovary
s
managementem
Becherovky
(prostřednictvím společnosti B-Prit) a
plzeňský Stock za zády se svým
majoritním
akcionářem,
německým
Eckesem. Vítěz získá celý podíl státu,
který představuje 89 procent, tedy více než
tzv. kvalifikovanou většinu (podíl, který je
třeba
k
prosazení
nejzávažnějších
rozhodnutí).
Někteří z aktérů soutěže o Becherovku se
včera k výsledku pro Slovo vyjádřili s
méně či více zakrývaným šokem. Zatímco
Václav Lupínek, generální ředitel firmy
Jan Becher Karlovy Vary, prohlásil jen, že
je "v úplném šoku nad takovým
rozhodnutím. Generální ředitel akciové
společnosti Bohemia Sekt Josef Vozdecký
vyjádřil přesvědčení, že Value Bill
nepředložil nejlepší podnikatelský záměr,

neřeší spory s Underbergem, a ani
nenabídl nejvyšší cenu, což byly
podmínky vítězství soutěže. Proto Slovu
uvedl, že rozhodnutí vlády nechápe a zdá
se mu být politickým verdiktem. "Pokud
to vláda chtěla takto rozhodnout, mohla
jména zájemců vložit do osudí, zatočit a
jednoho vylosovat," řekl Vozdecký. "Byli
bychom rádi, kdyby vláda své rozhodnutí
vysvětlila nebo zveřejnila vítězný návrh,"
dodal. Karel Schwarzenberg, jehož vliv na
vítězství je v zákulisí považován za
rozhodující, se ve výrobě lihovin dosud
neangažuje. Francouzský Pemod Ricard se
naopak může pochlubit celosvětovou
působností, když zvláště v uplynulém roce
intenzivně rozvíjel své aktivity v
zahraničí. Vyplývá to z informací v jeho
internetové schránce.
Koncem Pemod Ricard, největší světový
výrobce destilátů na bázi anýzu, byl
založen
v
roce
1975
spojením
francouzských firem Pemod a Ricard. Do
roku 1989 Pemod Ricard spolupracoval se
společností Coca-Cola při distribuci jejích
produktů ve Franců. Rozchod se řešil
před soudem, za neobnovení prošlých
smluv a rozvázání smluv platných do roku
2000 zaplatila Coca-Cola 890 miliónů
franků
Eugenie LINKOVÁ
Svobodné slovo 4.9.1997

Evropský parlament o Romech a
lustracích
BRUSEL - O nedostatcích české justice a
státní správy, postavení romské menšiny a
lustračním zákonu se včera v Bruselu
debatovalo
v
zahraničním
výboru
Evropského parlamentu, který se začal
zabývat posudky Evropské komise na
přidružené země zveřejněné v červenci.
Španělský levicový poslanec Carlos
Camero v podkladovém materiálu vypíchl
na jedné straně globální pozitivní
hodnocení komise, podle níž ČR splňuje
základní kritéria členství v EU, na druhé
pak nedostatky justice, státní správy a
postavení Romů. Zdůraznil, že ČR má
znaky stabilní demokracie a tržní
ekonomiky a její přijetí do EU by neměly
doprovázet větší potíže. Podle některých
řečníků nestačí Praze připomínat, aby
konečně ratifikovala rámcovou konvenci
Rady Evropy o národnostních menšinách,
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ale důrazněji požadovat dodržování práv
menšin.
Další
zase
připomínali
diskriminaci cikánů v zemích EU, která by
si měla napřed zamést před vlastním
prahem.
Svobodné slovo 4.9,1997

S kofeinem se z kávy vyplaví také
nezaměnitelné aroma
Z kávy je kofein odstraňován ještě před
pražením buď pomocí rozpouštědla,
kterým
může
být
chloroform,
bichlormetan nebo oxid uhličitý, anebo
vysokotlakou parou.
Ačkoli
názvy
rozpouštědel
mohou
vyvolávat
u
zákazníků hrůzu, díky zpracovatelským
technologiím po nich v kávě nezůstane ani
stopa. Vyplachování kofeinu pomocí páry
se může zdát přijatelnější, avšak v
porovnání s rozpouštědly má slabší
účinnost. Oba principy jsou však v
podstatě stejné - kofein se z kávy odstraní.
S kofeinem se však vyplaví i jiné složky,
což má vliv na výslednou chuť kávy.
Kterou z procedur používá firma Douwe
Egberts při výrobě své kávy Aroma bez
kofeinu, se zákazník nedozví ani na
"telefonní lince důvěry", která je uvedena
na balíčku. Tyto informace patří totiž
kromě jiného k přísně střeženým firemním
tajemstvím, (čaj)
Mladá fronta dnes 3.9.1997

Nejdražší papriky prodávali u Meinla
P r a h a (lt) - Tento týden porovnávali
zpravodajové MF DNES ve vybraných
supermarketech a tržnicích ceny některých
druhů ovoce a zeleniny. Nejdražší zelené
papriky, sto deset korun zajeden kilogram,
prodávali v supermarketu Julius Meinl.
Naopak nejlevněji, za devětadvacet korun
a devadesát haléřů, nabízejí papriky v
prodejně Vít Taškent. Za česnek zaplatí
zákazníci nejvíce v supermarketu Plus
Discont, kde stojí bez jednoho haléře sto
pět korun. O dvaačtyřicet korun méně, to
je za 62 korun, jej mohou nakoupit v
prodejně Květ Galaxie. Nejlevnější bílé
grepy jsou k dostání za třiadvacet korun a
devadesát haléřů v prodejně Plus Discont.
Naproti tomu nejdráže je nabízí Delvita,
kde jeden kilogram vyjde na rovných 32
korun.
Mladá fronta dnes 3.9.1997

Městské části souhlasí s vyhláškou o
žebrání
Praha- Většina městských částí souhlasí
s vydáním vyhlášky, která by zakazovala
zejména v centru města žebrání. Některé z
nich však mají k návrhu předlohy, který
vypracovala městská radnice, připomínky.
"Radní neměli k návrhu zásadní
připomínky, ale domnívají se, že je nutné
žebrání jasně definovat," uvedla mluvčí
Obvodního úřadu Prahy 6 Ingrid
Kejkrtová. Návrh totiž hovoří o žebrání
jako o činnosti, jež by mohla narušit
veřejný pořádek v hlavním městě.
Chybějící definice může podle Kejkrtové
způsobovat problémy při odlišení žebráků
a třeba pouličních hudebníků. "Bude věcí
policie, aby to posoudila," řekla. Obvodní
rada si z tohoto důvodu myslí, že bude
nezbytné zpracovat metodický pokyn,
který by zamezil extenzivnímu výkladu.
Znění vyhlášky je třeba domyslet do
konce, protože zatím nijak neřeší ani
postihy za žebrání. Vyhláška, tak jak ji
vypracoval radní Jiří Hermann, pouze
zakazuje žebrání v prostorách metra a v
podchodech, z nichž se do podzemní
dráhy chodí, ve vozidlech městské
dopravy a na celém území prvního
obvodu. Radní druhého obvodu v
připomínkovém řízení navrhli , aby
žebrání bylo zakázáno také na nádražích a
na celém území pražské památkové
rezervace, a nikoli pouze v první městské
části. Také oni doporučili přesnější
vymezení pojmu žebrání. Jejich kolegové
z třetího obvodu vzali návrh vyhlášky na
vědomí bez připomínek stejně jako
Obvodní rada Prahy 9. "S vydáním
vyhlášky souhlasíme, protože žebrání je
třeba regulovat," uvedla místostarostka
pátého obvodu Eliška Jelínková. Radní
požádali, aby radnice vyhláškou zakázala
žebrání také v centrální části Smíchova,
tedy na náměstí 14. října a od Anděla až
po Újezd, a v památkové oblasti okolo
Bertramky, na Smíchovském nádraží a v
jeho přilehlých prostorách. Jelínková však
připustila, že osobně si od této normy
mnoho neslibuje. I starosta první městské
části Jan Bürgermeister se domnívá, že
problém není příliš řešitelný. První obvod
s textem vyhlášky nesouhlasí a doporučil
pečlivější
rozbor
situace.
Městské
zastupitelstvo by mělo vyhlášku o
omezujících opatřeních proti žebrání
projednávat pravděpodobně tento měsíc.
Přihlížet k jednotlivým připomínkám a
doporučením z jednotlivých obvodů však
poslance
nic nezavazuje.
JANA
ŠPRUNKOVÁ
MFD 3.9.1997

Škoda Octavia se představí v
provedení kombi
PRAHA
(kro)
d
Novinka
mladoboleslavské automobilky - Škoda
Octavia v provedení kombi - bude
veřejnosti poprvé představena příští týden
na autosalónu ve Frankfurtu nad
Mohanem. Mluvčí a.s. Škoda Jiří
Hrabovský však včera Slovu sdělil, že
první oficiální fotografie Octavie Combi
budou zveřejněny již v pondělí.
Představena však zatím bude jen
designérská studie, a nikoliv konečná
podoba škodovácké novinky. Studie sice
již poskytne dostatečnou informaci o
exteriéru i interiéru nové Octavie, avšak
ještě do zahájeni sériové výroby, která se
má v Mladé Boleslavi rozběhnout až na
jaře příštího roku, jsou možné drobné
designérské změny. Ty jsou očekávány
zvláště v oblasti zadních výklopných
dveří, při jejichž vývoji i výrobě využívá
Škoda
nejnovější
technologie.
Jiří
Hrabovský včera prozradil, že objem
zavazadlového prostoru nové Octavie
Combi činí v základním stavu asi 550 litrů
a při sklopených zadních sedadlech
dokonce více než 1500 litrů. U stávající
Octavie činí tyto hodnoty 528 a 1328 litrů.
Cena Octavie Combi zatím oznámena
nebyla, očekává se však, že nejlevnější
provedení by se mohlo prodávat za cenu
pod 400 tisíc Kč.
Svobodné slovo 3.9.1997

Praha si připravuje problémy do
budoucna
Budou se turisté vracet do sice
nádherného, ale předraženého města se
špinavými chodníky a za nepříjemnými
vzpomínkami?
Davy turistů na Královské cestě na
pražském Starém Městě a na Hradčanech,
dobré výdělky restauratérů, číšníků či
stánkařů se brzy mohou stát pouhou
vzpomínkou. Tito lidé společně s taxikáři
dělají vše pro to, aby první návštěva Prahy
byla pro cizince i tou poslední. Leccos již
napovídá i statistika: v průběhu první
poloviny letošního roku se podle Asociace
českých soukromých cestovních kanceláří
snížil počet cizinci obsazených lůžek o
jedenáct procent, i když se za stejné
období počet cizích návštěvníků zvýšil o
4,2 procenta. Převládají tedy stále
krátkodobé pobyty.
Budou se turisté vracet do sice
nádherného, ale předraženého města se
špinavými chodníky a za nepříjemnými
vzpomínkami?
Praha má metr dvojích cen, turisté jsou
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personálem restaurací a kaváren často
bezostyšně okrádáni, jízdné v taxi s často
nezapojeným
taxametrem
je
několikanásobně vyšší, než je uvedeno. Při
sporech náš personál nasazuje hulvátský
tón. Není ekonomicky prozíravé a městu
se vymstí, že peníze, získané z turistiky se
přerozdělují do jiných odvětví, což platí i
v celostátním měřítku.
I když se vzhled budov, čistota ulic a
zahrad hodně změnily k lepšímu, Praha je
v tomto ohledu ještě stále pod úrovní
západních metropolí. Dalším problémem
jsou organizované tlupy kapesních zlodějů
tmavší pleti a ostudní žebráci, na což
upozorňují zahraniční průvodci. Stále se o
nich píše, ale osm let si s nimi město
nedokázalo poradit.
Takovýmto přístupem si do budoucna
všichni, které turistický ruch živí,
podřezávají větev: domnívám se, že v
blízké budoucnosti bude v Praze
návštěvníků ubývat, zejména těch, kteří
přijíždějí na delší pobyt. Tímto velice
krátkozrakým přístupem si národ i město
jednak kazí pověst a jednak se tím
přibližuje hrozba ztráty pracovních
příležitostí. A to by mělo s blížícím se
závěrem sezóny varovat - protiopatřeními
magistrátu počínaje.
Vladimír Kaňka
Svobodné slovo 3.9.1997

Zloděj si prokopal cestu ze sklepa do
zlatnictví
Plzeň- Jednoduchý způsob, jak obejít
mříže a bezpečnostní zařízení chránící
vchod do zlatnictví a hodinářství v
Bezručově ulici v Plzni, vymyslel a v noci
na pondělí úspěšně uskutečnil neznámý
zloděj. Ze sklepa si prokopal díru do
podlahy prodejny, nikým nepozorován se
protáhl dovnitř a stejnou cestou zase
odešel, tentokrát však už bohatší bezmála
o tři miliony korun. "V poslední době jde
v Plzni o jedno z nejrozsáhlejších a
rozhodně
nejkurióznějších
vloupání.
Objevila je prodavačka, když ráno přišla
do obchodu. Všechny dveře byly zamčené,
ale díra v podlaze mluvila za všechno,"
uvedl policejní mluvčí Jiří Suttner.
Pachatel si z obchodu odnesl tři sta kusů
hodinek, zlaté šperky a peníze. "Celkem
jde o věci za téměř dva miliony osm set
tisíc korun," upřesnil. Do sklepa domu, v
němž hodinářství sídlí, se zloděj dostal
bez jakýchkoli problémů. Stačilo, aby
překonal laťkové dveře pod schodištěm.
"Do obchodu se prokopal krumpáčem,
který kriminalisté našli na místě," řekl
Suttner. Zedník, který včera dopoledne

prokopaný otvor zazdíval, uvedl,že udělat
půlmetrovou díru v klenutém sklepním
stropu nemohlo trvat déle než půl hodiny.
Pachatel měl navíc usnadněnou situaci
tím, že v přízemí domu nikdo nebydlí, a
nemusel se tudíž obávat, že by na sebe při
práci upozornil hlukem. Majitel vyloupené
prodejny Oldřich Staník odmítl včera o
případu hovořit. Bez komentáře ponechal
i Suttnerovo tvrzení, že hodinářství
nemělo dostatečnou ochranu. "Vloupání
mohl snadno zabránit prostorový alarm,
který by upozornil, že se uvnitř někdo
pohybuje. Domnívat se, že bezpečnostní
dveře, mříže či zámek majetek ochrání, je
krátkozrakost," míní mluvčí. Když na to
měl Staník reagovat, zavěsil telefon. Jedna
z verzí, kterou knminahsté prověřují,
počítá s tím, že pachatel situaci v prodejně
dobře znal. Zároveň však připouštějí, že
zloději mohl stačit pohled skrze výlohu.
"Poté si mohl snadno odměřit, kde má
kopat, aby díru neudělal například pod
těžkým pultem či regálem," soudí jeden z
policistů a potvrdil, že jeho kolegové
nemají zatím žádnou stopu, která by vedla
ke konkrétnímu pachateli.
OLDŘICH TICHÝ
Mladá fronta dnes 3.9.1997

Obviněný polský zemědělec sklidil
úrodu na cizím poli
Opava (asi, wil) - V úložném prostoru
kombajnu převezl polský zemědělec do
své země zhruba pětatřicet metráků
ječmene, který posekal a vymlátil z pole
opavské firmy Četa Kobeřice. Sklízet cizí
úrodu se však muži nevyplatilo - policisté
ho totiž nyní stíhají za krádež. "Řada
polských zemědělců z okolí hranic má
pozemky v České republice a naopak. V
rámci malého pohraničního styku je
využívají. Je však opravdu drzost, když
někdo sklízí z cizího pole," uvedl ředitel
Čety Jan Kubný.
Severomoravská policejní mluvčí Dagmar
Bednarčíková upřesnila, že osmatřicetiletý
Polák neoprávněně posekal a vymlátil
ječmen za necelých čtrnáct tisíc korun.
Mladá fronta dnes 3.9.1997

Po vylomení zámku kradl dámské
prádlo
Plzeň (ot) - Luxusní italské dámské
prádlo za půl milionu korun sebral
neznámý zloděj z plzeňské prodejny v
ulici Na Roudné, kam se vloupal v
minulých
dnech.
"Pachateli
stačilo
vylomit zámek na vchodových dveřích,"
popsal policejní mluvčí Jiří Soukup
způsob, jak zloděj pronikl do obchodu.

Stručné zprávy z domova
V ČR se za poslední čtyři roky
zvýšil počet rozvodů na 33.113
3*2
V Piešťanoch sa objavili falošné
doláre a marky.
X
V Hamburku byla na celém toku
Labe zjištěna vysoce jedovatá sloučenina
chlóru. Za původce byl označen český
kombinát Spolchemie.
3*2
Čerpací stanice Benzina zvýšila
cenu benzinu o 1.40 Kč za litr.
3*2
Ekologická
organizace
Greenpeace v Praze rozhodla, že její
činnost nebude přerušena.
3«
České dráhy od l.září zvyšují
ceny jízdného v průměru o 33%.
3*2
Roční míra inflace na Slovensku
byla v červenci šest procent
3*2
Firma Becherovka vytvořila za
první pololetí letošního roku čistý zisk
96,8 milionu korun.
3*2
Z peněžních ústavů v České
republice lidé nyní nejvíce důvěřují České
spořitelně a Komerční bance.
3*2
Cizinci nebudou stále moci v
nejbližší
době
nakupovat
v
ČR
nemovitosti.
3*?
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR plánuje další prodloužení
důchodového věku - na 65 let.
Americké Listy 28.8.1997

KSČ opěvovala minulost
“Víc než 40 let tu vládl náš lid vedený
KSČ, bez západních milionářů, a vládl
poctivě a dobře,” zdůraznil předseda
Komunistické strany Slovenska Vladimír
Dado o údajně nejůspěšnějších letech v
celé historii obou národů.
Komunisté z Čech, Moravy a Slovenska
se sešli v západoslovenském městečku
Holič na tradičním setkání uspořádaném k
63 výročí Slovenského národního povstání
komunistickými stranami obou republik
KSČM a KSS. Po listopadu 1989 podle
předsedy KSS zvítězila lež nad pravdou a
žije se z podstavy socialismu.
Bouřlivý potlesk pak sklidil předseda
KSS za odmítnutí amerického vměšování
do
slovenských
záležitostí,
kritiku
rozšiřování NATO a za ujištění, že
navzdory nynější převaze USA dříve či
později musí dojít k přesunu sil.
Americké Listy 28.8.1997

V areálu Základní školy ve Volvarech
na Prachaticku proběhlo 7. mezinárodní
sochařské symposium, jehož se zúčastnilo
35 autorů ze 17 zemí.
Americké listy 28.8.1997
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Na úřadech práce se stojí fronty
<©
Rostoucí míra
nezaměstnanosti, jež v srpnu dosáhla
4,5%, způsobila, že obvyklý zářijový
vzrůst zájmu o práci
přerostl v
neuspokojitelný příval uchazečů. Zájemců
je nejméně dvakrát tolik, než v loňském
roce,
ale
pracovních příležitostí
nepřibývá. Relativně nejlépe na tom jsou
dělníci, nejhůř čerství absolventi škol a
ženy s malými dětmi.
Mnozí studenti si nechtěně prodloužili
poslední prázdniny, byť ne zrovna
záviděníhodným způsobem. Zdá se, že o
jejich čerstvě získané vědomosti není
velký zájem - právě absolventi škol tvoří
největší skupinu zájemců o práci.
Zeny shánějí práci zcela jednoznačně
hůř než muži. Důvodů, pro které jsou
odmítány, je několik: mladá děvčata po
škole nemají zkušenosti, ty starší nejspíš
půjdou na mateřskou, ty ještě starší sice
mívají zkušenosti, ale zároveň malé děti,
a ty, co jim již děti odrostly, se zase
obvykle
nevejdou
do
požadované
magické hranice 35 let. Očividná
diskriminace ze strany zaměstnavatelů
však, jak se zdá, nikomu (s výjimkou
postižených žadatelek o práci) nevadí.
Kromě lidí zcela bez kvalifikace mají
problémy lidé se středním ekonomickým
vzděláním - na správě a úřednictvu se již
začalo šetřit. Podobně jsou na tom ale i
učitelé. Dobře se pořád ještě shání práce
dělníkům a řemeslníkům, zvlášť když mají
praxi.
Zlepšení situace se nečeká - naopak, do
konce roku se předpokládá, že míra
nezaměstnanosti vzroste na 5%.
Řešení je v nedohlednu, protože
nejlepší recept, totiž stěhovat se za prací
tam, kde je o nabízenou kvalifikaci zájem,
je díky současné situaci na trhu s byty
téměř nemožné.
Mladá fronta dnes 11.9.1997

Kurzy devizového trhu
Austrálie
1 AUD
24.14 Kč
Britanie
1GBP
53.56 Kč
Itálie
1000 ITL
19.38 Kč
Japonsko
27.76 Kč
100 JPY
Kanada
1 CAD
23.99 Kč
Nový Zéland 1NZD
21.28 KČ
Rakousko
2.69 Kč
1 ATS
Řecko
100 GRD
11.99 Kč
98.02 Kč
Slovensko
100 SKK
18.92 Kč
IDEM
SRN
33.41 Kč
USA
1USD
Česká národní banka 16.9.1997

C Happy
* Fifiieth
Anniversary

Zprávy společnosti Čechů a Slováků
v Aucklandu.
V sobotu 23. srpna 1997 zemřel v
Poděbradech v České republice ve
věku 85 let pan

Zlatá svatba v Aucklandu
Ve středu dne 10. září t.r. oslavili 50.
výročí svého sňatku
Irena a Jaromír Stříbrný,
od roku 1993 členové a funkcionáři
Společnosti Čechů a Slováků v Aucklandu.
Z padesáti let společné cesty životem
strávili oba 22 let v Praze, dalších 23 let v
Edmontonu, Alberta, Canada, a konečně 5
let v Aucklandu, takže v půl století
překlenuli vzdálenost, přesahující délku
poloviny rovníku, a byli občany tří
kontinentů.
Významné jubileum oslavili oba v kruhu
rodiny jejich mladšího syna, za všechna
blahopřání, která obdrželi (mezi gratulanty
byli i Govemor-General Michael Hardie
Boys, Prime Minister Jim Bolger a čestný
konsul České republiky Miroslav Paulík).

Vladimír Emil Kozák
dlouholetý člen Společnosti Čechů a
Slováků v Aucklandu.
Pohřeb žehem se konal v Praze dne 2.
září, datum a místo rozloučení v
Aucklandu bude oznámeno později.
Zesnulý, který opustil Československo po
komunistickém puči v roce 1948, nalezl s
celou rodinou novou vlast na Novém
Zélandu, kde se usadil v Aucklandu.
Zanechává po sobě početnou rodinu,
celkem deset dětí, vnuků a pravnuků.
v
Cest jeho památce!

Jelikož nemáme více zpráv od společnosti Čechů a
Slováků z Aucklandu tak doplníme tuto stránku
humorem.
Jel vojín ve vlaku na dovolenou. Po chvíli si
přisedla matka s dcerou a na závěr důstojník.Matka
s dcerou seděly vedle sebe na jedné lavici, proti nim
seděl vojín s důstojníkem. Vlak vjede do tunelu,
všude tma a najednou se ozve mlasknutí a okamžitě
strašná facka. A teď ta máma přemejšlí a v duchu si
říká: “tak to von mi některej holku políbil a vona mu
vrazila facku.” Holka si myslí: “některej mě chtěl
políbit, tak holt se spletl, dal pusu mámě a teda ta mu
jí vlepila!” Teď důstojník si myslí: “ten vůl některou
políbil a já dostal takovou přes držku!” A ten mladý
vojín se v duchu raduje: “Prima, a jak bude tunel, zas
mlasknu a zas mu dám do držky!”

—

Srdečně a upřímně děkují.

_A

Chlapeček jde po ulici a táhne za sebou
traversu. Dojde takhle na přechod, najednou světlo,
červená, on říká: “Tlavelso, stůj!” Všichni kolem
koukají, taková starší paní, ho pozoruje. Rozsvítí se
zelená a on říká. “Tlavelso, pojď!” Přetáhne ji přes
ulici a ta paní přichází k tomu chlapečkovi a říká:
“takovej velkej kluk a ty neumíš říkat R?”
On se tak na ní otočí a říká: “paní, Vyjděte do prdele
a ty Tlavelso, pojď!”
V

w

Členové Klubu Cechů a Slováků ve Wellingtonu
přejí mnoho zdraví a štěstí do další padesátky
Ireně a Jaromírovi Stříbrných.
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isa návšteve u sve pnteikyne jsem mela bábovku,
která mi tak chutnala, že jsem si požádala o recept a v
duchu se modlila, aby neodmítla že: “lituji ,ale je to
rodinný recept! ” Polichotilo jí, že mi chutnala, recept mi
dala a tady je.

Hledá se Jaromír Douda,
asi 71 let starý,
který už v roce 1948 emigroval
na Nový Zéland.
Jeho stará adresa byla
Tokanui Hospital,
P. B. Te Awamutu
Kdyby někdo věděl jeho adresu nebo něco
o něm, prosím dejte vědět redakci.

Janina ořechová Bábovka
5 žloutků
180 g Hery, másla nebo něco tomu podobného
120 g strouhaných oříšků
300 g cukru
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
1/4 lit. mléka
300 g mouky
končit sněhem z 5 bílků
Pečeme ve vymaštěné a moukou či strouhankou
vysypané formě v předehřáté troubě při 150 stupních
Celsia. Jako ochranu před spálením ji při pečení přikrýt
alobalem._________________________________________
Když jsem u bábovek, nemůžu nevzpomenout na
Drahušku Svobodovou z Aucklandu, od které pochází
následující recept. Už několik let s ním uvádím v nadšení
rodinu, přátele a obchodní návštěvy, je to vyzkoušený a
zaručený recept, který mě ještě “nevyšplouchnul, ”
pokaždé mi Drahušku připomene a když bábovku
vyklopím, v duchu jí za dobrý recept poděkuju.
Mramorová bábovka a la Drahuška:
(stejné množství, objem:)
6 celých vajec (označíme objem)
stejný objem cukru
stejný objem self-raising flour
o cca 50 ml míň než shora uvedených přísad oleje
vanilka, citrónová kůra, nebo lemon essence, sekané
ořechy
Celá vejce ušleháme s cukrem, přidáme po částech mouku
a olej, necháme dobře promíchat, přidáme další přísady a
do poloviny těsta prosátou 1 Tbs. kakaa. Pečeme při 180
stupních Celsia, posledních 10 minut při 170 stupních.
Doba pečení je zhruba 1 hodina. Po vychladnutí
velkoryse posypat práškovým cukrem, s úsměvem klást
na talířky a děvčata, pochvala vás nemine.
Mluví ze mně zkušenost!!!!!!
Vaše Jana

Redakce obdržela nabídku od knihkupectví,

Telador Publishing Company
P.O. Box 130, Sandy Bay,
Tasman ia, Austrália 7006
Tel: 03 6223 8221 - Fax: 03 6223 2159
Ozamují že vydali knihu české spisovatelky:

Fortress of my Youth
Autorka: Jana Renée Friesová
Popisuje vlastní zážitky z mládí. Byla vězněna nacisty v
koncentračním táboře Terezín Vzpomíná na dětství které
prožila s dědečkem a babičkou na začátku německé
okupace Československa. Vypráví o každodenním životě
mladého děvčete v krutém prostředí tábora v Terezíně bez
rodičů a přátel. Zažila deportace tisíce lidí, “včetně
přátel” do židovského tábora Auschwitz. Kniha je
dokladem toho jak vůle udržovala lidi při životě v
nehumálním prostředí tábora a jak dospělí dodávali naději
dětem. Autorka přesvědčivě ilustruje bohatství kulturního
života v táboře navždy beznadějné realitě
Knihu Renée Friesové můžete objednat v čekém
nebo anglickém jazyce.
Spisovatelka na požádání knihu podepíše.
Cena knihy economy air-mail postage na N.Z. je:
$NZ 18.95 or $AUS 16.50
Jak slíbila minulý měsíc, Jana Mrázková uvádí:
Jak už jsem uvedla minulý měsíc Prezidentská
bábovka se peče v očekávání “vzácné návštěvy” a při
významných příležitostech. Doma platí za finančně
náročný recept a tak jak praví staré české úsloví: “aby se
vlk nažral a koza zůstala celá, ” je v oběhu hodně
levnějších, ale stejně chutných variant.
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Zprávy o* Slovensku
íK
Slovenská demokratická koalícia, ktorá chce v
budúcoročných voľbách porazť súčasnú vládnu koalíciu,
sa zatiaľ stále nedohodla na mene lídra. Ako kandidáti sa
spomínajú nemá Eduarda Kukana (predseda DU), Jána
Čemogurského (predseda KDH), Mikuláša Dzurindu
(podpredseda KDH), či Ľudovíta Čemáka (podpredseda
DU). Hovorí sa však aj o prezidentovi SR Michalu
Kováčovi, ktorý už tri roky úspešne a statočne odráží
útoky Vladimíra Mečiara, alebo o nejakej nezávislej,
doteraz v politickom svete neznámej osobnosti. Niektorí
politológovia uvažujú, že by to mala byť žena.
Americké listy 28.8.1997
<K
Na Slovensku sa už mesiac hovorí o plánovanom
založení novej politickej strany, ktorá by údajne mala v
budúcich voľbách posilniť pozície HZDS. Čo sa týka
vedúcej osobnosti, najviac sa špekulovalo o R.
Schusterovi (košickom primátorovi), ktorý to však
odmietol. Správu ako prvý zverejnil čestný predseda SNS
Marián Andel, dodnes však nepovedal viac.
Americké listy 28.8.1997
Celkové devízové rezervy bankového sektora na
Slovensku dosiahli k 6. augustu najvyšší hodnoty v tomto
roku - 6,716 miliard USA dolárov.
Americké listy 28.8.1997
Na počesť 5. výročia prijatia Deklarácie
zvrchovanosti Slovenskej republiky vyhlásila Matica
slovenská Svetový rok Slovákov. MS v spolupráci s
Domom zahraničných Slovákov zorganizuje doma i v
zahraničí (najmä Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a na
Ukrajine) asi 80 spoločenských, kultúrnych a duchovných
akcií.
Americké listy 28.8.1997
X
Nová edícia Slovensko vydavateľstva Knižné
centrum v Žiline krstila dve knihy: Slovensko-Zvieratá
Tatier a Slovensko-Sprístupnené jaskyne. Na trh prídu vo
viacetých jazykových mutáciách.
Americké listy 28.8.1997
®
Pri príležitosti celonárodnej púte k
Sedembolestnej kázal v Šaštíne Jozef kardinál Tomko
SPODNÝ PRÚD UDRŽIAVA NÁROD PRI ŽIVOTE
AKO SPODNÁ VODA LÚKY A PASIENKY
Vzácni hostia koncelebrantmi x máloktorý národ prežil
toľko ... ŠAŠTÍN-STRÁŽE (SI. REPUBLIKA - mlj) Pontifíkálnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom
bol Jozef kardinál Tomko, prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov pri Sv. stolici, vyvrcholila včera v
Šaštíne celonárodná púť k Sedembolestnej Panne Márii,
na ktorej sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich.
Telegraf 16.9.1997
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®
Pobyt na Kréte sa začal politizovaním delegáta,
ktorý turnus sprevádzal KATALÓG PONÚKAL
DOVOLENKU AKO V RAJI, REKREANTI VŠAK
SKORO ... BRATISLAVA (SI. REPUBLIKA - nup) - Ak
ste si aj vy tento rok kúpili poukaz na zahraničnú
dovolenku v niektorej z cestovných kancelárií v SR a
boli ste sklamaní úrovňou jej služieb - katalóg ponúkal
dovolenku ako v rozprávke, ale skutočnosť bola celkom
iná - určite ste neboli jediní.
Telegraf 16.9.1997
®
Poslanec NR SR Rudolf Filkus: Nemyslím si,
že Slovenská demokratická koalícia vyhrá voľby
POĎME DO TOHO SPOLOČNE
Týždeník EXTRA-S prináša v 38. čísle zaujímavý
rozhovor s prof. Rudolfom F i 1 k u - som, poslancom
NR SR, z ktorého vyberáme: Pán profesor, nedávno ste
dobrovoľne opustili poslanecký klub DÚ. Ako sa cítite v
úlohe nezávislého poslanca? - Za situácie, aká je v
súčasnosti v parlamente, mám vyslovene záujem o vecné
problémy - riešiť ich a pokiaľ sa to dá odpolitizovať ich.
To som napokon robil aj predtým. V móde je dnes
poukazovať na svedomie a vedomie poslancov. Usilujem
sa túto myšlienku aplikovať v praxi.
Telegraf 16.9.1997
®
Koaliční jiskření očima slovenského tisku
Těsná většina (51,8%) obyvatel ČR se podle čerstvých
průzkumů STEM domnívá, že v zemi vládne krize, cituje
ČTK úterní vydání deníku SME. S daleko větším gustem
se koaličním roztržkám a napjaté politické a ekonomické
situaci v ČR věnuje list z protějšího konce názorového
spektra, deník Slovenská Republika.
Zpráva Český premiér Václav Klaus odmietol
rozpad vládnej koalície informuje čtenáře SME o
rostoucím napětí uvnitř české vládní koalice a uvádí
poslední údaje o volebních preferencích jednotlivých
politických stran.
Pražská zpravodajka listu SR M. Hrudková
požádala o hodnocení současného stavu v ODS jejího
nového tiskového mluvčího Václava Musílka.
Pokles preferencí ODS se zastavil, pochvaluje si
Musílek, nárůst podpory KDÚ-ČSL považuje za
přechodný jev. Mackův bonmot o prohraných volbách
podle něj málokdo bere vážně. Jiskření mezi Honajzrem
a Mackem označil za osobní spor, ojedinělou záležitost,
která rozhodně neznamená rozkol ve straně. Jisté kroky
KDÚ-ČSL, jako je hlasování po boku ČSSD či hájení
oposičních zájmů, mluvčí ODS kvalifikuje jako
porušování koaliční smlouvy a neseriosní přístup ke
koaličním partnerům. SR 16.9.97 - Tlačový hovorca ODS
Václav Musílek obviňuje KDÚ-ČSL z neserióznosti.
Telegraf 16.9.1997
Redakce se omlouvá za pravopisné chyby ve Slovenském
textu, jelikož nemáme kdo by kontroloval Slovenštinu.

Všecko se mož.e stát
Pravdivá událost která postihla autora tohoto článku je
uvedena tento měsíc místo “Humoru”
Býlo večír, slnko pomalí zapadalo a stařeček
Karfík se vracel z vinohradu. Tlačil před sebó tragač,
naložené velkým košem natrhanéch červenéch chrupavek.
S lásko se včil na ty střešně díval a v duchu si říkal, že tak
pěkných se každý rok neurodějó. Kateřina žních bude mět
istě velikó radosť. Šak v dopise psala, aby na ňu
nezapoměli, až dozrajó. A tož zítra ráno čeká na stařečka
moc dlóhá cesta. Dovizt je takový nalitý a nepotlučený až
do Chomutova. A to je panečku pěkné kósek světa.
Všecko si dobře promyslél. Do Prahy poletí a
odtáď před polednem dojede autobusem rovno až na
místo, gde na něho Kača s děckama už budó čekat. Včerá
jim to z pošty telefónovál a tak se taky spolem domluvili.
Tož ráno s košem, obšitým čisto pytlovino, odjél
do Brna na erplán. Cesty se nebál, letěl už mockrát z Brna
do Prahy a dycky si to pochvaloval. Počasí jako
malovaný, let klidné a příjemné a tak ta půlhodina z Brna
do Prahy rýchlo utekla. Z Ruzině je dovezli ke Kotvě a
odtáď musel stařeček ešče kósek pražsko šalino. Akorát
stačil vestóje vypít jedno pivo a už spíchal nastoupit do
autobusu.
Nic nezkazilo krásné deň, jaký bévajó začátkem
červenca, nic nepředvídalo pohromu, která se pomalí
kradlá okolová stařečka. Ten zatím v dobré náladě
pohodlně lapěl na měkkým sedadlu jak o božím těle. Cítil
se spokojen, prohlížel barevno česko krajinu, co okolo
velkýho okna utíkala.
Přišlo to napřed nějak opatrně. Autobus dmcál po
silnici a při tem jedným poskočení ucítil nějaký zasmučení
v břuchu. Zatím enom takový nijaký, ále ozvalo se, bylo
tady. Přejeli jakósi nevelkó dědino a stařeček, keré oknem
sledovál gdejakó hlóposť a furt se vrtěl na sedadlu jak
holub na báni zvětříl, že se v jeho střevách chystá něco
nanéveš nežádoucího. To se začali bořit střešně, který
včerá zobál, dyž trhál pro Kaču, zalitý dobrým
smíchovským pivem.
Podivál se na hodinky a trochu se uklidnil. Ešče
ujedó nejaké ten kilometer a přinde štvrťhodinová
zastávka, budó v póle cesty. Rači se moc nehébal, aby
ternu nepomáhal, akorát se mu zdálo, že šofér jede nějak
pomalí. Ale autobus býl nové a jél furt stéjne rýchlo, to
enom Karfíkovi namlóval strach z možnéch následků.
Na zastávku dojeli načas. Lidi se vyhrnuli na
krátký občerstvení a stařeček byl nachystané vyhledať tó
sókromó mistnosť. Sotva zestópil ze schodka autobusu,
všecky hrůze, kerý ho až dosaváď děsily, byly pryč. Pátral
po nejakejch podezřelejch příznakách. Nic. Jak rýchlo to
přišlo, tak to aji odéšlo. “To je dobře” říkal si celé ščasné,

nebo nerád chodil po cizích záchodách. Nebývajó zrovna
nějak móc čistý a nemajó to pohodlí, který má doma ve
své vyřezávané budce nad hnojem. Chodil tedá okolová
práznýho autobusa, popiskovál si a měl radosť, že má pul
štréky do Chomutova zasebó. Akorát bylo nějak moc
dusno. “Istě přinde nejaká bóřka, nad horama stojí vysoký
mračna” uvažovál, když se podíval přes střechy. Lidí už se
po jedným trósili spátky, sedali na svoje mista. Tož teda
nastópnul aji stařeček. Šofér nastartovál a vyjeli. Enom
pár minut trvalo, co autobus jél, když se chudákovi
stařečkovi začalo potit nédřiv čelo. To, co ho tak vylekalo
a mučilo před zastávko bylo rajsko muziko proti ternu, co
se blížilo včil. Umínil si, že hodinu cesty, keró měli před
sebó, musí nějak vydržet. Tož spříčil se obóma rukama na
opíradla, našponovál se a ty dvě polovičky, který ten
pekelné ventyl uzavírajó, stisknul k sobě takové silo, že
bal zteho ten moment mokré až na břuchu aji na zádách.
Autobus jél a stařečkovi se chvílema zdálo, že do
Chomutova nigdá nedojedó. Bál se vytáhnout z kapse
hodinky, aby se podíval, kolik cesty jim ešče zbévá.
Usilovně přeméšlel. Má říct šoférovi, aby mu
zastavil? Tož to všecí lidí v autobusu by špízlovali, jak
utíká negde do chrachnoce nebo do obilí a zbytek cesty by
z něho měli srandu. Tož ale poručte načasované bombě,
aby nevybóchla. A autobus furt jél.
Ohrožení docházelo do stadijá, gdy ani modlení
se k panence Marii z Lutuštéka nebylo nic platný. Co včil?
“Esi toto cestu přečkám zdravé, musím byt prohlášené za
mučedníka” říkál si pro sebe. Býl bledá strachem, oči mu
troch povylezli a v té névěčí úskosti dostál nápad. A stým
nápadem jako dyž tlak v přetopeným kotlu ešče stopne.
Všecko silo dotáhl ventýl, zdvihnúl se opatrně a šóral se
dopředu k šoférovi. Lidi, kteří si cestu krátili bavením,
nebo vyhlížením z oken, se teď po stařečkovi otáčeli,
zvědaví, co důležitýho se stalo.
“Pane šofér, ceři do Chomutova vezu střešně,
bude mě tam čekat. Ten velké koš vzadu je muj. Dybyste
býl tak hodné, dál ji ho” a strkál mu desetikorunu. “A
řeknite, že přijedu požděš! Včil mě zastavte, musim hned
spátky do Prahy, něco moc důležitýho sem tam zapoměl!”
Tož tak to měl stařeček Karfík v tým kvaltu
zesumírovaný a tak to aji v téch nejkrutších bolesťách ze
sebe vysókal. Všeci v autobusu natahkovali krky, aby z té
stařečkové řeči aspoň něco pochytili a o nic nepřišli. Šofér
sledovál cestu, ale nespomalil, jak stařeček čekál. Klidně
ho vyslechnul a chcél mu teda pomoct. “Jak se jmenuje
vaše dcera? Kdyby tam nebyla, dám koš do úschovny.
Tady máte!” Podál stařečkovi tužku a notýsek. “Napište
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Vaše jméno a číslo občanky, jinak by Vám to nevydali!”
“Čert vem střešně!” zahcél pro sebe stařeček, “teď
potřebuju rýchlo zastavť a né řadovat!”
Celé autobus sledoval, jak hledá v kapse průkaz,
potem rýchlo něco škrabe a papir podává spátky šoférovi,
které ho čte a přitem furt jede, a jede, nezastavuje.
“Pane Karfík a jak se do Prahy dostanete?” zeptál
se stařečka, které čekál každou chvílu explózu, co udělá
rázem konec.
“Nekeho zastavím, šak tady jezdí dost aut” zebrál
poslení silu na odpověd.
“Víte co? Každou minutu budeme křižovat náš
autobus na Prahu. Stopnu ho a přestoupíte si” nabídnul
pomoc ten šofér a furt jél. To byl poslední řebik do truhle,
které stařeček mohl potřebovat.
“Né, chcu vystópnóť’ tvál na svým a udělal kroky
ke dveřám.
“Tak dobře, vystupte si. Až autobus potkám,
řeknu řidiči, že tu čekáte, vezme Vás” nevědomky
prodlužoval stařečkovu kalváriu ochotné šofér a konečně
začal brzdit. Stařeček vystópnul a přešál na druhé kraj
silnice, gde byla hlubší přikopá. Na pangétu se zastavil.
Ozvala se v něm sila trucu.
“Dyž sem tolik vytrpěl, tož tó radosť Vám
neudělám, dybych se měl posrať” řeknul si a jak vítěz tam
ostál trčet, dokáď autobus neodjél natolik, že ty zvědavý
hlavy za zadním sklem nebylo rozeznat. Potom skočil do
škarpy, stáhl gatě a prožil jednu z névěčich slastí svýho

života. Tá slasť rachotila, bóchala a chrochtala aji
nohavice mu postříkala, jak hnala ven a odráželá do
všeckéch stran, ale to už byla tá némenší škoda.
“Včil ešče rýchlo se skovat kósek od silnice”
proběhlo mu odlehčeno hlavo, “aby mě tady ten druhé
šofér nezahlídnul!” Sotva se skrčil za nízké charabelí, už
tady býl. Projížděl tým místem, spomalil a rozhlížel se, esi
tam negdo čeká. Potom přidál plyn, z výfuku se zakóřilo
a spíchal dál ku Praze.
Nedaleko strašně zahřmílo.”Do prdele, ešče to mě
scházelo!” zaklél stařeček sotva zvihnúl hlavu. “Z jedného
se člověk sotvá dostane a druhý už má na krku? To vypadá
na pořádné průtrž mračen. Co včil, tady v polách?”
Spíchal zpátky na silnic. Ani nemusel zdvíhat
ruku a auto, který zrovna přijíždělo, už zastavovalo.
“Bože dobrá, jak Vám tu službu oplatím?” řekl
mládencovi, dyž usedal vedle něho. A že se nehnala enom
nejaká obyčejná bóřka poznál dyž po dvóch kilometrech
museli zastavit a čekat, protože přez provaze vody
neviděli na cestu před sebó.
Všecko dobře dopadlo, i dyž bylo namále.
Nakonec býl stařeček doma u dcery dřív, než ona s
děckama a s košom od autobusa.
Redakce:
Uvedli jsme tento článek na
stránce “Humoru”protože si myslím, že se každý zasměje
třeba že to nebylo zrovna příjemné autorovi.

Povídají si dvě
přítelkyně. “Zjistila
jsem, že člověk
musí
žít
prakticky.” “Jak to
myslíš?”
“Jednoduše:
oblékám se na úvěr
a svlékám se za
hotové.”
Odsouzenec
má
hlavu na špalku.
Nad ním se sklání
vrávorající kat a
škytá: “Odpusť, kakamaráde,
dnedneska
jsem
sťatej.”

©©©
Malý Pepíček zaklepal u sousedky na dveře: “Paní Vonásková,
maminka vás moc prosí, jestli byste jí půjčila váleček na nudle.
Potřebuje prý tatínkovi něco vysvětlit.”
©©©
“Slečno, mohla byste mě zahřát?” “Ráda, ale upozorňuji vás, že
ceny za teplo stouply.”
©©©©©©©©©©©©©©©©
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Sportovn[ událost^
V Podolí se už poplave o medaile
Podolí (vh) - Plavecký stadion v Podolí
od pondělí zcela změnil svou tvář. Kolem
areálu ve všech třech bazénech trénují
statné ženy a muži středního a vyššího
věku, protože 6. mistrovství Evropy v
plavání masters začíná nabírat na
obrátkách. "Od pondělí jsme akreditovali
nejméně dvě třetiny účastníků. Je to
mumraj, ale zvládneme to," pochvaluje si
Richard Šach, šéf organizačního výboru
mistrovství. K tomu, aby vše klapalo,
přispívá
i
čtyřicetičlenný
kolektiv
hostesek, překladatelek, pořadatelů a
dalších spolupracovníků. "Dnes naši práci
hodnotili zástupci evropské plavecké
federace LEN a až na pár kosmetických
drobností byli spokojeni," usmívá se Šach.
V jednotlivých bazénech není doslova k
hnutí, trénuje každý, kdo má plavky. Když
vody
podolských
bazénů
utichly,
uskutečnilo se večer slavnostní zahájení
mistrovství na pražském Výstavišti u
Křižíkovy fontány. Po úvodních slovech
mgr. Klímy, ředitele Výstaviště dr. Srba a
předsedy Českého plaveckého svazu,
prohlásil pan Kruchten, zástupce Světové
plavecké
federace,
mistrovství
za
zahájené. Tóny Smetanovy Mé vlasti jen
podtrhly slavnostní ráz tohoto večera.
Potom už závodníci spěchal i na kutě,
protože dnes od časného rána se už
závodí.
Mladá fronta dnes 3.9.1997
3*2

Striebro pre Moravcovu

Druhú sriebomú medailu na plaveckých
majstrovstvách Európy v španielskej
Sevile získala slovenská reprezentantka
Martina Moravcová. Po stovke volným
štýlom jej zlato o chlp uniklo aj na 100
metrov motýlik. Moravcová bola ešte na
obrátke o dve tempa pred Dánkou Mette
Jacobsenovou, v záverečnom špurte však
náporu súperky neodolala a dohmátla o
jedinú desatinu sekundy za víťazkou.
Dánka obhájila svoj európsky výkon,
ktorý dosiahla v rozplavbe práve
Moravcová. Ve finále plavala menej
uvolněně, ale opäť podala vinikajúci
výkon pod hranicou jednej minúty 59:74.
Americké listy 28.8.1997
3*2
Cyklistický sprinter Lubomír
Hargaš z Brna, který na mistrovství světa
vybojoval tři stříbrné a tři bronzové
medaile, v 29 letech zahynul při tréninku,
když se čelně srazil s autobusem.
Americké listy 28.8.1997

Na plaveckém mistrovství
Evropy v Seville vybojovali bronzové

3*2

medaile pro ČR Hana Čemá (400m
polohový závod za 4:44,05) a Daniel
Málek (100m prsa za 1:02,27). Oba
překonali národní rekordy.
Americké listy 18.8.1997
3*2
V evropských fotbalových
pohárech si české týmy nevedly moc
přesvědčivě. Tým z Brna v úvodním
zápase druhého předkola Poháru UEFA
prohrál ve Vídni s Rapidem 1:6, Jablonec
doma jen remizoval 1:1 se švédským
Orebro a Sparta Praha uhrála nadějnou
remízu 0:0 v Salcburku.
Americké listy 28.8.1997
3*2

Český fotbal

PO úvodních třech kolech fotbalové prvé
Gambrinus
ligy,
přerušené
reprezentačními starty, je jediným týmem
bez ztráty bodů Sparta Praha, závěr
tabulky okupují zatím oba nováčci. Dukla
však spoléhá zejména na domácí prostředí,
neboť v Příbrami našla vynikající
publikum. Nejvyšší návštěvy má stále
Brno, ale Pohárový debakl ve Vídni v
očekávaném duelu se Slavií zredukoval
návštěvou puoze 23 tisíc fanoušků (vloni
na stejného soupeře přišlo 44 tisíc diváků).

Výsledky 3.kola:
Teplice - Plzeň 1:0, Bmo - Slavia 0:2,
Sparta - České Budějovice 3:1,
Jablonec - Bohdaneč 1:0,
Hradec Králové - Liberec 1:0,
Olomouc - Žižkov 2:0,
Dmovice - Dukla 4:1,
Opava - Ostrava 3:3,

Česká fotbalová liga

body
1. Sparta...................................... 9
2. Slavia...................................... 7
3. Ostrava................................... 7
4. Jablonec....................................7
5. Hradec Králové...................... 7
6. Teplice....................................... 4
7. Dmovice....................................4
8. Liberec...................................... 4
9. Plzeň........................................ 3
10. Bmo......................................... 3
11. Olomouc.................................. 3
12. Opava....................................... 2
13. České Budějovice................ 1
14. Žižkov...................................... 1
15. Dukla..................................... 1
16. Bohdaneč.............................. 0
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Historické vozy pojedou v Brně
Brno (mas) - Závody starších vozů
formule 1 a návštěva jejího trojnásobného
šampióna Jackie Stewarta jsou největšími
lákadly víkendové Masaiyk Grand Prix v
Brně. Na start nedělního závodu se ve 14
hodin postaví asi pětadvacet monopostů z
let 1966 až 1985. Formule jsou v
původních barvách i se jmenovkami
jezdců, jen za volanty sedí amatérští
závodníci, kteří auta koupili. Stewart bude
zítra v poslední přestávce rozdávat
autogramy.
Mladá fronta dnes 13.9.1997

V házené se čekají vyrovnané boje
Zubří, Ostrava (kš) - Muži Zubří a
ženy Ostravy obhajují tituly v nejvyšší
házenkářské soutěži, která dnes začíná
úvodními zápasy pod novým názvem
extraliga. Z táborů mistrovských družstev
se však ozývají varovné hlasy, že obhajoba
bude velmi těžká "Liga bude mnohem
vyrovnanější než loni," tvrdí zuberský
trenér Jiří Kekrt. Stejného názoru je i
ostravský kouč Jiří Nováček, který při
počítání silných týmů zvedal jeden prst za
druhým. "Nepodceňoval bych nikoho,"
řekl. "Výborná bude Slavia, která má
velmi mladé a bojovné družstvo,
samozřejmě Stříbrné Veselí, silnější bude
Zlín a velmi výrazně posílil Cheb. Vlastně
jen nováček z Jindřichova Hradce by do
pořadí výrazně promluvit neměl."
Mladá fronta dnes 13.9.1997

Praha (ČTK) - Pokaždé diskutabilní
nasazení čtyř kompletních pětek se ve
včerejším střetnutí se Zlínem vyplatilo
Slavii, která zvítězila přesvědčivě 4:1.
"Podali jsme doposud náš nejlepší výkon,"
prohlásil domácí kouč Richard Farda
"Čtvrtý juniorský útok byl přínosem,
protože v závěru jsme měli více sil." I
elitní první řada Ujčík, Růžička, Sup na
odpočinku vydělala, a přestože na ledě
nestrávila tolik času, třemi góly rozhodla.

Praha (spo, ČTK) - Střetnutí nováčků
první hokejové ligy Třebíče a Znojma
skončilo v úvodním kole nového ročníku
remízou. Na vysoké výhře Liberce nad
Havířovem má podíl autor tří branek
Jiroutek, třikrát našel cestu za záda
brankáře Kralup také olomoucký Palinek.
O vítězství Komety Bmo v Prostějově se
zasloužil autor dvou gólů Fink, posila z
extraligové Jihlavy. Havlíčkův Brod Jindřichův Hradec 3:1.

f/wt
Redakce dostala zprávu o úmrtí
paní Hany Finkové která zemřela
po krátké nemoci 6. srpna v Praze
zesnulá byla milovaná sestra
paní Vilmy Kudlové která je od
června v České republice.
Všichni krajane ji projevuji
upřímnou soustrast.

Tři velké akce budou probíhat 25-26 října 97
(Labour Weekend) ve Wellingtonu:
1. Koncert v sobotu 25. října 97 v 19.00 hod. večer
Wellington Town Halí
Janet Gibbs - Varhany
The Aurora String Quartet a
Holandský Sbor - 180 členů
Dirigent: Elsa Matich-Bavsi

2. Sobota a neděle 25 - 26 října
Wellington Civíc Square:
Food, Craft Markét a Folk Festival
Nejen holandské speciality budou na prodej ale i
ostatní evropské skupiny se mohou zúčastnit.

Evropské fórum
4. září 1997 se opět sešli zástupci evropských
ethnických skupin na schůzi Evropského Fóra.
Nejdříve jsme zhodnotili večer humoru, zpěvu a
tanců (variety show,) který se konal 26. července
1997 v Polském Domě. Všichni byli večerem
nadšeni, a tak se snad o něco podobného někdy v
budoucnu zase pokusíme.
Začátkem prosince E.F. organizuje jako
obvykle Vánoční koledy v Botanické zahradě. Měla
by to být neděle 7. prosince. (15. prosince náhradní
termín v případě špatného počasí.) Podrobnosti
napíšeme v listopadovém čísle Střípků.
Hostem na této schůzi byl zástupce
holandského klubu pan Peter Koedjik, který vyzval
všechny ostatní skupiny, aby podpořili svou účastí
holandský festival.

3. Banket
Neděle 26. října 97 v 18.00 hod. večer
The Beehive
(Cena 50.00 dolarů na osobu)
Objednejte lístky včas, vstupné je pouze na
pozvání od parlamentního ministra.
pozvání vám zařídí, Jana Baborová,
Volejte co nejdříve Janě nejpozději 28. září
Telefon: 567 0510

Go Dutch Festival
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Nezapomeňte na klubovní schůzi
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Polský dům, středa 1, října v 19,30
Tajenka k řešení křížovky 1 v minulém měsíci je: A tak se s námi zachází.
Vyřešení křížovky 2 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.
Kdo je tento muž na obrázsku? Odpověd příští měsíc.
Který hrad je na obrázku “Střípky z českých dějin”. Odpověd příští měsíc.
5.10.1936 se narodil Václav Havel, dramatik, politik, president České republiky.
7.10.1847 je tomu 150 let od narození známého cestovatele Emila Holuba.
8.10.1911 se narodil Karel Vlach, známý dirigent moderní hudby.
11.10.1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova, husitský vojevůdce.
14.10.1894 se narodil národní umělec Karel Plicka, známý umělecký fotograf.
18.10.1956 se narodila Martina Navrátilová, světoznámá tenistka.
28.10.1918 vznik Československé republiky, první president: T G. Masaryk..
31.10.1879 se narodil Karel Hašler, český skladatel, herec arežizér.
Střípky - Čriepky měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, New Zealand. Telefon: 478 2177 Předplatné pro děny klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Reportér Honza Koppan. Zodpovědná redakční rada Kamila Skapa a Gustav Knotek. Otištěné články označené jménem autora
nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit. Fax: 478 2177, E-Mail:
Gus.knot@xtra.co.nz

