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POZDRAV “VĚTRUVZDORNÝM” KRAJANŮM
Teď už se vám mohu přiznat, milí krajané, že jsem se
windy”. A když to náhodou někdy neřekl, stejně foukalo.
během prvních listopadových dnů ve Wellingtonu mamě
Někteří dokonce měli snahu divoké povětří omlouvat a
pokoušela pochopit, jak si toto místo mohli vybrat lidé k
snažili se mi namluvit, že se poslední jaro výjmečně
životu. O vaší druhé vlasti spřádají doma zejména
nevydařilo. Nevěřím.
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Novozélanďa
kde jsem naposled vymrzla tak jako ve Wellingtonu.
nů už na klobouky rezignovala, protože člověk je tvor
Skoro mne rozčilovalo, jak otužilí Novozélanďané
přizpůsobivý a nakonec se dokáže sžít i s větrem. Také já
pokaždé jen odevzdaně mávli rukou, když jim Jim z
jsem na sobě časem pozorovala v tomto směru jistý
televizní obrazovky s úsměvem oznámil, že bude “very
pokrok. Například jsem se naučila být dokonale ve střehu

a při větrných poryvech si zavčas přidržet svoji
“kšiltovku”, pokud jsem ji vůbec nasadila. K této
dovednosti se ovšem vyzrává postupně. Jednou mne
dokonce cestou do mého dočasného bydliště v Lower
Huttu odletěla čepice do jedné zahrady přes téměř
dvoumetrový plot a protože nebyl nikdo doma, musela
jsem se vypnout k sportovnímu výkonu a doufat, že si mě
nikdo ze sousedů nezamění se zlodějem třešní.
Ještě stále ovšem nepřestávám dumat o tom, zda je ve
Wellingtonu holič výnosnou profesí, nebo naopak musí
zákazníky k návštěvě vždy uprosit.
Od časů dávného cestovalele hlavní město nepochybně
rozkvetlo a přibylo mu spoustu dalších otužilých obyvatel,
mimo jiné i vás krajanů. Jací jsou to lidé a co je sem
přivedlo, ptala jsem se v duchu, a moje novinářská
zvídavost mi zavelela hledat na tyto otázky odpovědi.
Nyní na sklonku svého tříměsíčního pobytu ve vaší druhé
vlasti, milí krajané, mohu směte prohlásit, že mám vaše
osudy jako na dlani. Přesněji hlavně vás starších, kteří jste
je svěřili Střípkům ( a já četla pozorně). Ve vašich
životech, o nichž by se daly psát dobrodružné romány, lze
vystopovat mnoho společného a snad i trochu více
neklidné krve ve srovnání s ostatními. Vždycky mne
fascinovalo, jak s osudy lidí dovede zatočit obyčejná
náhoda. Na ní závisí, koho potkáme, s kým budeme žít a
kde. Jakou má nad námi náhoda (někdo jí může říkat
osud) moc, jsem si znovu uvědomila tady na Novém
Zélandu, kam právě ona některé z vás přivedla, ačkoliv
mnozí původně mířili úplně jinam. Soudím, že člověk
musí mít v sobě hodně energie, aby zapustil kořeny v cizí
zemi a úspěšně se utkal se všemi těžkostmi. Podle mého
soudu mnozí za toto rozhodnutí i více či méně zaplatí.
Například výčitkami svědomí, že opustili rodiče, své
blízké.
Dostala se mi do rukou knížečka o vašich předchůdcích,
krajanech, kteří se vydali na Nový Zéland dlouho před
vámi v roce 1863 a založili severně od Auclandu českou
vesnici Puhoj. Bylo to pro mne vzrušující čtení, (nebo spíš
překládání a netrpělivé listování slovníkem, protože za tři
měsíce se dá v angličtině poskočit sotva o slepičí krok).
Historie usídlení prvních třiaosmdesáti Čechů nutí
člověka, aby v duchu s respektem smeknul nad odvahou
těch, kteří se vypravili z Čech na druhý konec světa za
lepším životem a málem o ten svůj přišli. Jen neskutečná
dřina je zachránila od smrti hladem a nakonec proměnili
buš v úrodnou půdu.
Zajímám se trochu o osud Čechů, které zakotvili v
dávných dobách daleko od původní vlasti. Navštívila jsem
například jednu ze šesti českých vesnic, které založili
krajané v nepřístupných horách rumunského Banátu také
už v minulém století. Rovněž oni prožili zoufale těžké
začátky, ale bohužel se lehce nežije ani jejich potomkům,
neboť Rumunsko má k zemi zaslíbené jaksepatří dále než
Nový Zéland. Ve vesničce Rovensko zavedli elektřinu

teprve před pár lety a z kohoutku jim voda ještě neteče, ale
lidi ta společná bída nějak stmelila, (dokonce se stále žení
a vdávají jen mezi sebou), pečlivě udržují staré zvyky a
všichni mluví krásnou češtinou. Myslím, že také z toho,
jak si krajané počínají ve světě, lze vyvodit nejeden z rysů
naší národní povahy. Takových rysů, které Čechům
rozhodně ostudu nedělají.
První krajané se plavili na Nový Zéland čtyři měsíce. Jak
šel čas, vzdálenost přestala existovat, nebo přesněji scvrkla se na pouhých čtyřiadvacet hodin tetu. Je příjemné
za den a noc lze vyměnit “crowded” Evropu za málem
liduprázdné prostory. Uspěchaný, přepracovaný a
nervózní Evropan zrovna pookřeje, když najednou
namísto lidí vidí častěji ovce. Dala bych krk na to, že ty
novozélandské patří k nejšťastnějším ovcím na světě. V
pohybu zeleným prostorem jim překáží jen nepatrně bdí,
takže mohou bezpečně pochodovat s věčně skloněnými
hlavami a pokojně si cpát břicho.
Vzpomínám si, jak jsem po prvních dnech ve Wellingtonu
pobavila Novozélanďany svým překvapením nad tím, že
ostrov neprotíná dálnice a velká železniční trasa, jak jsme
zvyklí v Evropě. “Co se divíš, my tady nepotřebujeme
evropské dopravní tepny, vždyť je nás tady pár,”
shovívavě vysvětlovali. Je skvělé, když v dnešní době
ještě někde nepotřebují dálnici, ačkoliv pochybuji, že by
tento názor sdíleli všichni zdejší řidiči.
Inu, milí čtenáři Střípků, bylo příjemné porozhlédnout se
v mezích skromných časových a finančních možností po
zemi, jejíchž obyvatelé jsou o dvanáct hodin starší než my
v Evropě. Také já trochu patřím k těm neklidným duším,
které cosi nutí být neustále v pohybu, poznávat další kraje
a jejich obyvatele. Zřejmě podle úsloví: štěstí je tam, kde
nejsme.
Vracím se bohatší o nové zkušenosti s osvědčením od
Capitol Language Academie o absolvování osmi týdnů
výuky. Troufám si tvrdit, že jako první Češka na této škole
vedle většiny Asiatů a hrstky Němců. Zkušenosti to byly
na naše poměry poněkud nákladné, a proto teď musím
rychle pokračovat v práci pro moje milé noviny MF
DNES, abych stabilizovala rodinný rozpočet. Děkuji vám
za vaši pohostinnost a nezapomenu. Jednu věc ovšem
musím zatajit až budu doma vyprávět o “větruvzdomých ”
Zélanďanech: Kdyby se totiž u nás dozvěděli, že zdejší
muži uklízejí, vaří, pečou “kejky” a ti čeští dokonce
chleba, ženy u nás by se zřejmě začaly houíhě hrnout na
Zéland a nikdo by je doma neudržel. A uznejte, to přece
našim mužům nemohu udělat.
Mějte se skvěte, milí krajané, a ať se vám rok 1998
povede podle vašich představ!
Ivana Karásková

Ivana pozdravuje všechny krajany s kterýma se zde
seznámila a pošle do redakce články které napsala při
pobytu zde a dá do novin “Mladá fronta Dnes. ”
Redaktor G. Knotek

2

MZV SR hodnotiť prácu konkrétnych slovenských
veľvyslancov a porovnávať ich navzájom, včera vyhlásil,
že Ivan Mjartan je jedným z "najosvedčenejších a
najúspešnejších slovenských diplomatov". M. Tokár
povedal, že Mjartan zvládol mnohé zložité situácie, v
ktorých sa ocitol. I. Mjartan doteraz o svoje odvolanie z
postu veľvyslanca nepožiadal a MZV SR, ktoré je s ním
veľmi spokojné, nemá dôvod ho odvolávať.
SME 13.2.1998
Výrazný pokles predaja cigariet v januári
BRATISLAVA - (SME - gub) - V porovnaní s
dlhodobým priemerom poklesol predaj cigariet na
Slovensku v januári o 40 percent. Oznámil to M. Sedlák,
hovorca spoločnosti Tabak, ktorá je jedným z dvoch
dominantných predajcov na slovenskom trhu. Po
rapídnom zvýšení spotrebnej dane, ktorá platí od prvého
januára, sa naplnili očakávania odborníkov o rýchlom
rozvoji čierneho trhu. Podľa M. Sedláka sa predávajú
pašované cigarety Marlboro za 25-35 Sk, podľa lokality,
legálna cena krabičky je 50 Sk. Na čiernom trhu sa už
objavili aj kolkované cigarety z Ukrajiny. Slovensko je v
tomto regióne krajinou s najdrahšími cigaretami v strednej
triede a aj v najrozšírenejšej cenovej kategórii, ktorú
predstavujú lacné krátke cigarety s filtrom.
SME 13.2.1998
SR má patent na zvyšovanie HDP
BRATISLAVA (ÚT KA) - Hrubý domáci produkt (HDP)
by sa mal v SR v tomto roku vyšplhať až na 900 miliárd
korún, čo je oproti pôvodnému predpokladu nárast o
ďalších 40 percent. Slovenský patent svetového významu
totiž umožní dosiahnuť rast HDP, aký si vládcovia želajú.
Podpredseda vlády S. Kozlík pre Ústrednú tlačovú
kanceláriu (ÚT KA) uviedol, že prvý pokus ako zvýšiť
HDP už majú za sebou. Akcie spoločnosti Slovnaft v
počte 400 tisíc kusov po 900 Sk/kus kúpil Fond
národného majetku SR (FNM) od spoločnosti Slovintegra.
Tá ich pred časom kúpila od FNM po 156 Sk/kus.
Slovintegra tak dosiahla zisk 297 600 000 Sk, ktorým
prispela k rastu HDP. Podstata patentu spočíva v stálom
opakovaní podobných obchodov aj s ďalšími
spoločnosťami - Naftou Gbely, Chemosvitom a podobne.
Podmienkou vyššieho rastu HDP je zabudnutie na straty
FNM, napríklad vhodným účtovným opatrením. O patent
prejavilo záujem už i Japonsko, Nemecko a Kazachstan.
SME 13.2.1998

Žprůvy o Slovensku
Kandidátovi na post prezidenta
Funkcionári HZDS začali hovoriť o V.
Mečiarovi ako o možnom kandidátovi na post prezidenta,
avšak len v prípade, keď sa posilnia jeho právomoci.
Vznikol by prezidentský systém, v ktorom by hlava štátu
súčasne predsedala vládnemu kabinetu. Stanovisko
opozície a ďalších demokratických síl je dôrazne
odmietavé.
Americké Listy 29.1.1998
Mečiar prezidentem SR?
Slovenská národní strana (SNS) navrhla v rámci
koaličních jednání jako kandidáta na funkci slovenského
prezidenta nynějšího předsedu vlády a vládního Hnutí za
demokratické Slovensko (HZDS) Vladimíra Mečiara.
Americké Listy 29.1.1998
Ceny ovlyvnili telefonovanie
Klebetnice so stopkami Januárový rast cien v odbore
rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny spojov o
takmer 38 percent. Ak by sa hodnotili iba ceny za
telefónne, telegrafické a telefaxové služby, bolo by to ešte
o 2 percentá viac.
ŠTEFAN MESÁROŠ
Keď došlo začiatkom roka k úprave cien za telefónne
služby, argumentovali pracovníci š. p. Slovenské
telekomunikácie, že ich rast zapríčinila predovšetkým
zmena DPH z pôvodných 6 na 23 percent. Fakty z úvodu,
ktoré verejnosti poskytli v utorok pracovníci Štatistického
úradu SR, potvrdzujú, že nielen DPH robí z telefónnej
služby v podstate luxusný tovar. Jedným z dôvodov je aj
to, ako sme konštatovali už v januári, že sa skrátili
impulzy, čím sa v podstate až trojnásobne zvýšila cena
pôvodného 3-minútového impulzu. Pracovník odboru
stratégie cien zo ST, š. p., Viliam Grivna uviedol, že
zaznamenali 37-percentné zvýšenie ceny priemerného
volania v miestnom styku.
Pri miestnych hovoroch v silnej prevádzke sa na raste ceny
podieľala zmena dĺžky tarify až 25-percentami. V slabej
prevádzke to bolo 17-percent. I tieto údaje potvrdzujú, že
nie zmena DPH, ale predovšetkým skrátenie dĺžky
impulzov sa podpísalo pod uvedené zvýšenie cien za
telekomunikačné služby.
Slovenska Pravda 12.2.1998
Ministerstvo zahraničia považuje Mjartana za
najúspešnejšieho slovenského diplomata
BRATISLAVA (SME - mim) - Hovorca Ministerstva
zahraničných vecí (MZV) SR Milan Tokár na včerajšej
tlačovej konferencii uviedol, že ministerstvo "nemá
výhrady" k vyjadreniam slovenského veľvyslanca v ČR
Ivana Mjartana, že chce vstúpiť do politiky za HZDS.
Podľa Tokára veľvyslancove vyhlásenia sú "celkom
obvyklé" a má na ne právo ako každý občan. Aj keď na
predchádzajúcej tlačovej konferencii nechcel hovorca
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NBS - kurzy platné od 12.2.1998
1 AUD 24.063 Sk.
1 CZK
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100 GRD 12.317 Sk.
ÍCAD 24.674 Sk.
1 ATS
2.769 Sk.
1 DEM 19.486 Sk.
1USD 35.382 Sk.
1 GBP 57.436 Sk.

ctižádostivý kariérista, kterému strýc Jan Očko z Vlašimi
právě přenechal pražský arcibiskupský stolec. Jenštejnovi
bylo něco přes třicet, Václavovi osmnáct, když začali dělat
vysokou politiku, přitom za situace mimořádně
komplikované. Na lucemburském dvoře došlo ke
generační výměně i na dalších mocenských místech.
Řídící tým omládl, nikoli však ku prospěchu věci. A tak
se stalo, že politická koncepce Prahy sice nadále sledovala
starou linii Karlovu, jenže rozpačitě, nedůrazně,
defenzivně.
Mohutná budova lucemburské
moci se nerozpadla ze dne na
den.
V
prvních
letech
Václavovy
vlády
jevila
navenek dřívější soudržnost. A
přece už tenkrát, kdy bylo
zapotřebí rázně jednat, neboť
římské říši hrozila občanská
válka, začala pozice Václavovy
nahlodávat váhavost, s níž on i
sbor jeho rádců přistupovali k
žhavým problémům doby.
Jistě, nezkušenost a královo
mládí tu sehrály svou roli.
Stejnou, ne-li větší měrou se
ale do jeho kroků promítal rys, Arkýř kaple staroslavného
v
Praze.
typický pro celé jeho vladařské Karolina
Nejzachovalejší, architekto
období: Václav se bludištěm nicky nejvýraznější část
politiky spíše potácel, ocitl se někdejší univerzitní koleje,
památka
na trůně, a nikdy žádný významná
vrcholné
zřetelně formulovaný program lucemburské
gotiky z doby kolem r.
- na rozdíl od otce - neměl.
1370.
Hned na počátku samostatné
politické dráhy se Václavova bezkoncepčnost vyjevila v
jeho zásazích do problematiky říše i ve vztahu k papeži
Urbanovi, kterého hájil. Na přelomu let 1378 - 1379 se ve
Frankfurtu nad Mohanem konal vzrušený říšský sněm.
Zabýval se otázkou schizmatu. Věcí prvořadé důležitosti.
Václav, římský král, však se svou účastí moc nespěchal.
Dostavil se až po naléhavých výzvách kurfiřtů. A místo
aby rokování řídil, aby se hned napoprvé představil jako
autorita, připojil se jen k prohlášení kurfiřtů, že říše stojí
za Urbanem VI. Nezanechal nejlepší dojem. Jeho pasivita
musela ostře kontrastovat se vzpomínkami na nedávno
zemřelého Karla, jehož slovo mělo váhu vždy, a to i pro
ty, kdož nesouhlasili.
Obdobně bezbarvě se Václav IV. choval k papeži
Urbanovi. Stál na jeho straně pouze halasnými
prohlášeními. Když se v létě 1382 situace římského
papeže stala kritickou, protože do Itálie táhlo francouzské
vojsko Ludvíka z Anjou, Urban spěšnými listy i posly

Pokračováni z minulého měsíce:
Střízlivě viděno - měl kolem sebe přátele dobrého moku
a bezstarostného stylu života. Uveďme už jen jeden
drobný moment, charakterizující jeho úroveň diplomata:
Když v r. 1398 jednal v Remeši s francouzským králem
Karlem IV. a jeho tichým poručníkem Ludvíkem
Orleánskym (Karel byl psychicky postižený mladík), a to
byla na programu rozhovorů kardinálně důležitá otázka
řešení církevního schizmatu, zachutnalo mu burgundské
víno natolik, že až třetí den po příjezdu byl schopen účasti
na slavnostním obědě...
Hleďme na jeho éru bez brýlí mámení! Václav byl
nepříliš odpovědný, malátný tvor, a podle toho také
vypadala jeho vladařská praxe.
Panování bez koncepce
Jak už víme, nedlouho před skonem Karla IV. se říše
římská zachvěla těžkým otřesem. Věřící najednou měli
dva papeže. Urbana IV. v Římě a Klimenta VII. v
Avignonu. Ta událost Evropu rozdělila na dva tábory.
Všude, kam zasahoval vliv Francie, tedy zejména v
Porýní, získali převahu přívrženci avignonského Klimenta.
Zahájili mocnou politickou a o něco později i vojenskou
ofenzívu proti Urbanovi. Většina knížectví v římské říši
stála za Urbanem. Také Václav, od roku 1376 římský
panovník. Jeho postoj ani nemohl být jiný. Vždyť otec
vynaložil obrovské úsilí, aby se papežská stolice vymanila
z “avigonského zajetí” i francouzského vlivu a vrátila se
zase do Věčného města. Lucemburský následník musel
přirozeně postupovat v souladu s politickou linií otcovou,
navázat na ni. Snažil se o to ...

Oblíbené místo pobytů Václava IV., Vlašský dvůr v Kutné
Hoře. Tady byla monopolní státní mincovna, zřízená koncem
13. století za králova praděda Václava II. Vlašský dvůr byl už
od dřívějška zároveň opevněným královským sídlem. Václav
IV. rozšířil rozlehlý areál v letech 1390 - 1400 o palác, kapli
a věž.

Václav byl mladíček. A po jeho boku se shodou
okolností ocitl další mladík: arcibiskup Jan z Jenštejna,
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úpěnlivě volal o pomoc. Opakovaně, posléze takřka
prosebně vyzýval Václava IV., aby přispěchal s armádou
do Ríma a přijal z Urbanových rukou korunu římského
císaře.
Víme, jak neradi papežové korunovali panovníky říše.
Karlovi trvalo léta, než dosáhl, aby papež souhlasil s jeho
pomazáním. V podstatě ho k tomu rafinovanými kličkami
přinutil.
Před Václavem se díky
vnějším okolnostem otevíraly
brány Ríma samy. Aniž
musel hnout prstem, skýtala
mu situace šancí skoro
neskutečnou - na rozdíl od
většiny císařů, kteří si diadém
museli
vydobýt,
Lucemburkovi byl nabízen
Johanna Bavorská (asi darem. Stačilo pro něj dojet.
tím
prospět
1361 - 1386), královna Mohl
Jana,
první ze dvou papežskému spojenci i sobě.
manželek Václava IV, A přesto se k římské jízdě
dcera bavorského vévody a
neodhodlal. Učinil, co bylo
holandského
hraběte
pro
něho typické: nepodnikl
Albrechta /.
nic. Pod záminkou obtížné
situace v říši se omezil na mlhavé, často opakované a
věčně odkládané sliby. Urban si posléze pomohl sám,
udržel se na apoštolském stolci až do své smrti r. 1389,
aniž se od hlavního spojence, římského krále, dočkal jiné
než proklamativní podpory.
Mimochodem, Urbanův nástupce Bonifác IX. (13891404) udělal s Václavem obdobnou zkušenost. I on se
uprostřed konfliktů, plynoucích z existence dvou papežů,
ocital v úzkých, i on se dovolával podpory římského krále,
i jemu Václav pomoc sliboval, ale fakticky neposkytl. Po
letech číše přetekla. Lucemburkova netečnost Bonifáce
IX. znechutila a r. 1403 se připojil k předchozímu
rozhodnutí kurfiřtů - prohlásil Lucemburka za zbavena
říšského trůnu.
Je pravda, že mladý Václav, žijící až doposud v
příjemném povznesení nad praktickou politikou, se ocitl
ve víru vladařských starostí příliš naráz. Do jisté míry měl
právo být dezorientován a snad dokonce šokován
spletitostí státnické praxe. Vždyť se ani nestačil
rozhlédnout, a ze všech stran se na něho začaly valit
problémy zahraniční i vnitropolitické - ty domácí nebyly
o nic jednodušší, jak ještě uvidíme. Jenomže místo aby se
obtížné situaci postavil čelem, místo aby se svěřil
zkušeným poradcům, které mu otec zanechal, udělal
Václav přesný opak. Karel v kritických momentech
reagoval jako silná osobnost. Pracoval víc, vkládal
maximum energie, usilovně hledal řešení, východisko,
závěr. Potom jednal. Václav měl jiný přístup. Nikdy ve
své duchovní ani praktické činnosti nepřiměl sám sebe,
aby šel až na hranici možností, sáhl ke dnu zásob vůle a
energie.
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I v nejožhavějších okamžicích byl s to dát přednost lovu,
přátelům, zábavě, odpočinku. Mizel na týdny, ba někdy na
měsíce do lesů na Berounce, do svých oblíbených
loveckých hrádků, někdy se ani pořádně nevědělo, kde je.
Víc než evropská politika ho zajímali jeho chrti...
Čím méně pochopení pro jeho sklony měli zkušení rádci
a úředníci z časů Karlových, tím víc zřejmě Václav lpěl na
lidech, od nichž se mu nedostávalo ani výtek, ani
chladného odstupu. Milci se stali zdí, jež krále oddělila od
reality i od vážného přístupu k úkolům. Někteří kritici
nových poměrů u dvora byli nahrazeni. Jiní, vesměs staří
lidé generace Karlovy, zemřeli. A v Praze, jež i nadále
zůstávala formálně centrem a metropolí římské říše, se
vytvářela mátožná atmosféra, klima, v němž nebylo
nikoho, kdo by činil rázná a odpovědná rozhodnutí...
Jestli mozkový trast Karlův prováděl Karlovu politiku,
protože velký Lucemburk byl jejím iniciátorem, pak
úředníci Václavovi se zmítali v rozpacích, neboť král se
dirigentské role nechopil a ponechával okolí, aby
vykonávalo “nějakou” politiku v jeho prospěch. Státnická
praxe postrádala osu, koncepci,vůdčí mysl. Nejvýkonnější
úředníci a diplomaté se postupně stáhli do pozadí. Na
jejich místech se ocitli vesměs lidé průměrní či
patolízalové a kariéristé. I ti, kdo mínili ve svém úřadě
poctivě sloužit králi, zůstávali ve stínu panovníkových
oblíbenců, sotva kvalifikovaných pro řízení státu a říše.

Oblíbená kratochvíle šlechty, lov na černou zvěř. Miniatura z
francouzského rukopisu, konec 14. století.

Odevšad doléhalo volání. Ze všech stran se na Václava
sypaly výzvy, požadavky, výstrahy, hrozby. Lavíroval,
manévroval, uhýbal, hasil ohniska požárů, ovšem takřka
bezvýsledně: jen co zažehnal jedno nebezpečí, objevilo se
na obzoru nové a ještě vážnější. Odolával sílícímu
vnitřnímu pokušení odhodit to prokleté břímě moci, to
blyštivé sklíčko, které sice láká, ale do krve řeže, jakmile
je uchopíš. Marnost nad marnost...
Pokračování příští měsíc

Ladislav Světlík - známý ve světě, ale ne na Novém Zélandě
Dokončení z minulého měsíce:
V letech 1960 - 1962 pak sloužil na Dálném východě u
52. Supply Dropping Squadrony. Na jejích Valettách C.
Mk.I plnil řadu úkolů v Tichomoří včetně zásobování
britských jednotek během války v Malajsii. Po návratu do
Anglie působil jako dispečer na letišti v Coleme a svou
kariéru v RAF skončil v červenci 1966 jako velitel
základny RAF Theddlethorpe. Po odchodu do penze se
usadil na Maltě, odkud roku 1973 emigroval na Nový
Zéland, kde žije dodnes.
Za
svou
leteckou
činnost
byl
postupně
vyznamenán
čtyřikrát Čs.
vále čným
křížem,
čtyřikrát Čs.
medailí
Za
chrabrost, dále
Čs. medailí Za
zásluhy I. st.,
Pamětní
medailí
čs.
zahraniční
armády
(FV B ) ,
francouzským
Croix
de
Guerre
s
jednou zlatou
a
dvěma
stříbrnými
hvězdami,
britskými The
1939-1945
Na obrázku Láďa Světlík v Londýně
Star
with
Battle
of
Britain Clasp, Air Crew Európe Star, Defence Medal a
Malaya Medal. Roku 1991 byl ve vlasti povýšen na
plukovníka ve výslužbě.

Podrobnosti k leteckým bojům
V průběhu francouzské kampaně dosáhl S/Cf L. Světlík
všech vzdušných vítězství ve spolupráci s jinými piloty.
První úspěchy zaznamenal 16.5.1940. Pětice curtissů od
GC II/5 startovala na hlídku mezi Mety a Ethain ráno v
09.15 h. Pilotovali je Cne M. Monraisse, A/Cf J.
Dugoujon, S/Cf A. Legrand, Sgt. P. Audrian a S/Cf L.
Světlík.
Po
nějaké
době patrolování
spatřili
severovýchodně od Thionville (Diedehofen) osamělý
průzkumný Henschel Hs 126. Curtissy si z něj udělaly
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pouťový terč a po delším pronásledování letoun havaroval
v 10.30 h. severně od Esch-sur-Alzette v Lucembursku.
Oba členové osádky zahynuli.
Ještě téhož dne se S/Cf L. Světlík ve spolupráci se S/Cf
J. Gisclonem podílel na pravděpodobném sestřelení
jednoho Dornieru Do 17 nad Lucemburkem.
I další protivník byl Do 17. Světlík jej sestřelil 25.5.1940
ve spolupráci s Cne M. Monraissem, Lt. R. Trémoletem,
Lt. M. H. Hebrandem, S/Lt. P. Boudierem, A/Cf G.
Grasem, Adjt. F. Lachauxem a S/Cf A. Legrandem. Boj
proběhl
poblíž
Angevillersu
a
vítězství
bylo v tomto
případě
kvalifikováno
jako
jistý
sestřel.
Nový
úspěch-opět
proti Do 17 se
dostavil
29.5.1940.
Pozdě
odpoledne jej
pronásledova
la hotovostní
čtveřice
curti s sů.
Stíhačky
pilotovali Cne
R. Destillac,
Lt.
P.
Villacéque,
S/Lt.
P.
Boudier
a
1943 pn “Wings for Victory parade.”
S/Cf
L.
Světlík.
Německý průzkumný letoun unikající nazpět do Německa
neměl ve své kabině žádného nováčka. Pilot obratně
uhýbal četným ztečím a v přízemním letu se vlnil jako
had. Curtissy na něj neustále dotíraly a kropily jej svými
kulomety. Postupně všichni čtyři piloti z honičky odpadli,
neboť jim došla munice. Vystříleli celkem 10 000 nábojů,
ale jen některé se “ujaly”. Tentokrát se museli spokojit
pouze s pravděpodobným sestřelem a všichni věděli, že na
víc to opravdu nebylo.
Posledních tří úspěchů na francouzském nebi dosáhl S/Cf
L. Světlík ve dnech 5., 7. a 15. 6.1940. Protože se na
všech podílelo i další čs. eso, Lt. J. Klán, jsou popsány v
kapitole věnované jemu a na toto místo je nezařazujeme,
abychom se vyhnuli zbytečné duplicitě. Totéž se týká i

Světlíková jediného sestřelu v RAF, který je popsán v
úvodu kapitoly.

belgického venkova pod křídly obou soupeřů ubíhají
šílenou rychlostí. Zbraně spitfírů plivají další a další série.
Focke wulf opět inkasuje a očividně ztrácí rychlost. Teď
musí Světlík plyn naopak přiškrtit, aby ho nepředletěl.
Ještě jednu dávku. Nic, došla munice. Pokaždé když teď
znovu stiskne spoušť, slyší jen pískot stlačeného vzduchu
a klapnutí závěrů kanónů, které nabíjejí naprázdno. Fw
190 ale stejně už víc nepotřebuje. Leutnant Georg Kiefuer,
příslušník I/JG 26 “Schlageter” a vítěz v jedenácti
vzdušných bojích, konečně našel svého přemožitele. Hned
jak poznal, že prohrál vytahuje svůj hořící stroj do 300
metrů, odhazuje kryt kabiny a obrací stíhačku na záda. Od
Fw 190 odpadne titěrná postavička klátící rukama a
nohama. Padák se otevírá vzápětí. Ještě kvůli ověření
sestřelu Světlík filmuje pád hořícího stroje a pak také
Keifnera visícího na padáku a přistávajícího na stromě.
Stalo se tak v 17.45 h. u městečka Menin, vzáleného asi
10 kilometrů na jihozápad od belgického Kortrijku.
Lépe snad vítězný pilot své 27. narozeniny ani oslavit
nemohl.

Výtah z knihy “Esa na obloze” Od Jiřího Rajlicha
Je 23. březen 1944. Předinvazní spojenecká letecká
ofenzíva nad okupovanou západní Evropou nabírá
obrátky. Mnohokrát denně se spojenečtí letci objevují nad
pobřežním pásmem a ničí vše, co může stát v cestě
úspěšnému vylodění. Letiště, přístavy, nádraží, skladiště,
komunikační uzly pozbývají svou strategickou funkci.
Luftwaffe už nemá sílu tomu zabránit. I když ještě občas
dovede bolestně píchnout, pány vzdušného prostoru se
pomalu ale jistě stávají Spojenci.
Svaz dvaasedmdesáti amerických marauderů, zavírajících
své pumovnice, se již od svého dnešního cíle vzdaluje.
Piloti třiceti pěti doprovodných spitfírů, náležejících 134.
čs. Airfieldu 2. TAF, mají celé divadlo pod sebou jako na
dlani. Několik tisíc metrů pod nimi se na seřazovacím
nádraží Haine St. Pierre v La Louviére objevují exploze.
Záblesky se mění v neproniknutelný oblak dýmu a
tlumené detonace dopadajících pum jsou slyšet až v
kabinách spitfírů.
Svaz točí nazpět a stíhači obezřetně pozorují oblohu
kolem sebe. V tu chvíli sluchátka wing leadera ožijí
dispečerovým varováním: “Hallo Bruno, Ginfiz calling.
Bandits ten plus, angel twenty, ten miles sourh of Brus sel,
open your eyes. Over!”
Wing Commander Tomáš Vybíral, velitel doprovodu,
příjem klidným hlasem potvrzuje. Spitfíry se nezřetelně
zachvějí a piloti kroutí krky do stran. V tom je spatří:
“Hallo Bruno, Bairack yelow four calling. Smoke trails at
fíve o’clock above!”
Opravdu, asi dva tisíce metrů nad nimi pluje sedm teček,
které za sebou zanechávají stopy sražené páry. Němci se
chtějí dostat na kůži marauderům. Češi jim to však
překazí. Focke wulfy jsou už necelé tri kilometry za zádí
svazu připraveny k zásahu, když éter prořízne rázný
Vybíralův povel: “Hallo Barrack aircraft, break!”
Do spitfírů jako když střelí! “Tristadvanáctka” vyráží do
protiútoku.
Jedn z nich pilotuje i Flying Officer Ladislav Světlík. Ber
si na mušku “fokouše”, letícího v brázdě jednoho ze
spitfírů. Už ho spatřil a snaží se Světlíka setřást. Ten je
však stále za ním, a proto Němec sází vše na osvědčenou
kartu - únik v prudkém piké až k zemi. Staví svůj Fw 190
na křídlo a mizí v hloubce. Světlík za ním. Země se
přibližuje závratnou rychlostí. Jakmile se Fw 190 ocitl v
kritické výšce a musel začít vybírat, Světlík neváhá. Ze
450 metrů pálí úvodní sérii, ale je to ještě příliš daleko.
Čech zapíná emergency boost (nouzovou rezervu
rychlosti) a blíží se. Z necelých 350 metrů mačká spoušť
znovu. Tentokrát do černého! Z motoru “stodevadesátky”
se valí kouř. Zároveň olej z prostřeleného potrubí
nepřátelské stíhačky zacáká spitfírů kabinu. Honička
pokračuje dál v přízemním letu. Domky a stavení

Prezident Eduard Beneš pňpnul Medaili Láďovi a
podává mu ruku v Airu 1941.
Knihu “Esa na obloze” kterou napsal “Jiří Rejlich”
známý historik který se zabíval historií z druhé světové
války, můžete objednat v knihkupectví Melantricha v
Praze na Václavském náměstí.

Ladislav Světlík bude slavit svoje narozeniny 23.3.1998
je mu 81 let a členové klubu na Novém Zélandě ve
Wellingtonu a též v Aucklandu mu přejí hodně zdraví do
dalších let.
S tímto jsme chtěli ukončit zajímavou historii Láďy
Světlía ale jelikož redaktor navštívil Láďu v únoru a
popvídali jsme si hodně a pocházíme oba z Plzně tak se
Láďa rozpovídal a já jsem se dozvěděl hodně zajímavých
věcí z jeho života a napíšu ještě něco příští měsíc co bude
čtenáře určitě zajímat.
Gustav Knotek
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HISTORIE SAMETOVÉ REVOLUCE
dřívější federální vlády, která v tomto složení pracovala
pouhých sedm dní, a místo meh jmenoval nové. Ti složili
do jeho rukou ústavou předepsaný slib. Dodatečně bude
obsazena funkce jednoho místopředsedy předsedou vlády
SSR.
Z nových jmen uveďme alespoň ta, která navrhlo
Občanské fórum: Ján Čamogurský, Vladimír Dlouhý, Jiří
Dienstbier, Václav Klaus a Petr Miller.
Poté Gustáv Husák oznámil předsednictvu Federálního
shromáždění ČSSR, že odstupuje z funkce prezidenta.
Odpolední mohutnou manifestaci na Václavském náměstí
ke dni lidských práv zahájila Marta Kubišová “Modlitbou
pro Martu”.
Václav Havel oznámil, že devět členů nové vlády se těší
podpoře Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. “Nová
vláda sice neodráží rozložení politických sil ve společnosti
dnešních dnů, ale je výsledkem nutných kompromisů.
Nový ředitel Federálního úřadu pro tisk a informace,
slovenský politolog Miroslav Kusý z tribuny Melantrichu
prohlásil, že v těchto dnech se podařilo vytvořit novou
bratrskou jednotu Čechů a Slováků a dalších národností,
která byla dříve pouze proklamována.
Shromáždění ke Dni lidských práv bylo jako již tradičně
zakončeno čs. hymnou. Spolu se 150 000 lidmi ji z
budovy Melantrichu zpíval nový ředitel Národního
divadla, národní umělec Ivo Žídek.
Ještě týž den se začalo uvažovat o tom, kdo se stane
novým prezidentem republiky. Padala především čtyři
jména: Václav Havel, Alexander Dubček, Ladislav
Adamec a Čestmír Císař.
29. prosince 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem
Československé republiky.

Dokončení z minulého měsíce:
V sobotu 9.prosince prezident Gustáv Husák oznámil
své rozhodnutí abdikovat. Večer ve svém posledním
televizním projevu ve funkci prezidenta řekl, že hned po
jmenování nové vlády v souladu se stanoviskem
politických stran odstoupí, aby usnadnil další vývoj.
Poděkoval za spolupráci, podporu i důvěru všem, s nimiž
se za více než 60 let své politické činnosti setkával a
spolupracoval, a státu a jeho lidu popřál úspěšný
demokratický a socialistický rozvoj.
Akademik Milan Čič intenzívně pracoval na sestavení
nové slovenské vlády. Na základě výsledků dosavadních
jednání s politickými stranami a občanskými iniciativami
usiloval rovněž o vytvoření vlády národního porozumění.
Padesát tisíc růží jako symbol solidarity a podpory
předala čs. studentům na Národní třídě v Praze - v
místech, kde 17.1istopadu brutálně zasáhly bezpečnostní
síly proti pokojné demonstraci - delegace největšího
portugalského studentského svazu.
Lubomír Štrougal, který byl členem předsednictva ÚV
KSČ od roku 1968 a v letech 1970-1988 čs. premiérem,
oznámil své odstoupení z funkcí člena ÚV KSČ a

poslance FS.
V pražském hotelu Tichý se sešli zástupci přípravných
výborů “zelených” z celého státu. Během spontánní a
bouřlivé diskuse přerostla tato schůzka v konferenci, která
vyvrcholila ustavením Čs. strany zelených.
V Praze vznikla přípravná skupina pro založení Svazu
Rómů, jediné etnické menšiny v Československu.
V neděli 10. prosince začalo mezi lidmi nastávat po
včerejším oznámení, že všechny politické síly země se
dohodly na vládě národního porozumění, určité uklidnění.
Jména však dosud známa nejsou. Úvahy se množí. Je
možné, aby ve vládě zasedli lidé označovaní ještě před
třemi týdny oficiálními místy za disidenty? Lidé, kteří se
sotva vrátili z vyšetřovací vazby, v níž byli pro své
pilitické názory a politickou činnost. Kdo bude ministrem
vnitra? Bude odpolední manifestace ke Dni lidských práv
opět oslavou vítězství pokojné revoluce?
Sametová revoluce však neprobíhala jen na Pražském
hradě a v bývalé Strakově akademii, kde sídlí Úřad
předsednictva vlády ČSSR...
Do Prahy přiletěli z Kanady vyslanci Tomáše Bati, který
je největším výrobcem a vývozcem obuvi na světě. Budou
spolu s ním u nás jednat o uzavření dohody o spolupráci.
Mimořádný sjezd Strany slovenské obrody změnil název
této strany na původní - Demokratická strana. Ústřednímu
výboru uložil vytvořit komisi pro otázky rehabilitace
Demokratické strany a jejích členů.
Slovenský středoškolský koordinační výbor založil
Slovenskou jednotu středoškoláků.
Na Pražském hradě se ve 13.00 hodin sešli členové nové
vlády. Prezident Gustáv Husák odvolal většinu členů

Tímto jsme ukončily Historii Sametové Revoluce která
byla přebrána ve zkrátcené formě z “Kroniky Sametové
Revoluce” kterou vydala Československá tisková kancelář
v Praze 1989 -1990.
Václav Havel řekl v roce
1989. “Teď už nejde jen o
lepší
budoucnost
Československa. Lepší bude,
oto už nemám strach. Běží o
cosi víc. Aby cesta, kterou ke
své
lepší
budoucnosti
půjdeme, vedla k lepší
budoucnosti celé Evropy a
celého světa. Aby naše
země, ležící v samém středu
Evropy, přestala být všem pro
smích, ale aby se stala zemí,
k níž budou ostatní vzhlížet
se zájmem a respektem. ”
Jak jsme uvedli minulý měsíc Václav Havel byl opět zvolen
prezidentem 20.1.1998 na dalších 5 let
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Sportovní události
3*?
Hokejisté Zlína získali na
hostování slovenského brankáře z Košic
Jaromíra Dragana Tento 34 Ietý hráč má
na kontě 56 startů za národní tým
Slovenska.
Americké Listy 15.1.1998
3*§
Slovenským fotbalistou roku
1997 se stal Dušan Tittel (Trnava) před
Majorošem
(Dmovice)
a Jančulou
(Dusseldorf).
Americké Listy 15.1.1998
3^
Českým fotbalistou roku 1997
byl vyhlášen Jiří Němec (Schalke) před
Pavlem Nedvědem (Lazio Řím) a
Vladimírem Šmicrem (Lens).
Americké Listy 15.1.1998
3^
Praha bude hostit krasobruslení
v lednu 1999 mistrovství Evropy v
krasobruslení. Očekává se účast bruslařů
ze 34 zemí, ale otazník je nad domácí
reprezentací. Jediná konkurenceschopná
bruslařka Lenka Kulovaná totiž hodlá
přestoupit mezi profesionály a taneční pár
Kateřina Mrázová, Martin Šimeček asi
spolu do té doby nevydrží.
Americké Listy 15.1.1998
3^
Slovensko na olympiádě
Slovensko bude na olympiádě v Naganu
reprezentovat osm hokejistů z NHL.
Bondra, Zedník (Washington), Pálfíy (NY
Islanders), Petrovický, Demitra (St.
Louis), Švehla (Florida), Satan (Buffalo) a
Stumpel (Los Angeles).
Americké Listy 29.1.1998
3*§
Tatra zase zvítězila
Karel Loprais na voze Tatra vyhrál
počtvrté Rallye Paříž-Dakar v kategorii
kamionů. Úspěch Tatry podtrhnul třetím
místem Milana Kořeného a Bedřicha
Sklenovského, jejichž vůz se v Mali stal
cílem přepadení banditů a v etapé měli
problémy s prostřílenými pneumatikami.
Zbytek závodu dojeli jen se základním
vybavením a bez pasů. Bandité přitom
ukradli další vůz Tatra, který vezl pro
český tým materiál. “Nejtěžší z celé rallye
byl letos pohled do hlavní samopalů,” řekl
Kořený.
Americké Listy 29.1.1998
3«
Český fotbalový svaz otevřel
internetovou adresu http://fotbal.cz na níž
lze nalézt fotbalové údaje ze součastnosti
i minulosti.
Americké Listy 29.1.1998
Na šport 10 miliónov

Športka ako samostatná firma na
Slovensku oslávi piate výročie vzniku.
Mnohé jej hry tipujúci veľmi dobre

poznajú. Celých päť rokov sa usilovala aj
o kurzové stávky. Povolenie však dostala
až vlani a spustila ich 3. februára.
"Začíname s obmedzeným programom, no
postupom času budú možnosti pre
tipujúcich pribúdať," informoval šéf
Športky Rostislav Matoušek. Zatiaľ sa dá
vyberať z ponuky 90 zápasov na týždeň,
na jeden tiket sa môže kombinovať len tri
až šesť zápasov, bez dvojtipov, s
maximálnym vkladom 500 a výhrou 100
000 korún - to všetko v 57 zberniach na
Slovensku. Aké sú výhody oproti
ostatným, na trhu dávno etablovaným
stávkovým
kanceláriám?
"Najnižší,
desaťkorunový
vklad,
manipulačný
poplatok štyri percentá a možnosť
vyzdvihnutia výhry v ktorejkoľvek zberni,
kde sa kurzové stávky prijímajú,"
zosumarizoval R. Matoušek. "Od mája
bude naša ponuka už širšia a pribudne
ďalších 150 zberní," dodal. Športka je aj
výhradným zástupcom značky Puma na
Slovensku. V tomto roku plánuje dať v
podobe sponzorských príspevkov do
nášho športu minimálne 10 miliónov
korún. R Matoušek: "Predĺžili sme
zmluvy so SOV a SBA, chceme podporiť
aj mužskú volejbalovú reprezentáciu.
Väčšina zmlúv je stavaná progresívne čím väčší úspech športovci dosiahnu, tým
viac peňazí dostanú."
Slovenska Pravda 12.2.1998
BRATISLAVA (SME - pf) - Trénerka
slovenskej basketbalovej reprezentácie
žien Natália Hejková oznámila na
včerajšom zasadnutí výkonného výboru
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA)
realizačný tím. Jej asistentom bude Boris
Žbirka, lekárom Branislav Delej, masérom
Ján Andreides. Ružomberská trénerka
požiadala do pondelka o nezverejnenie
mena manažéra, v tomto prípade
manažérky, lebo adeptka na tento post si
ešte potrebuje doriešiť pracovnoprávne
vzťahy so súčasným zamestnávateľom.
Prezident SBA Jaroslav Němčík oznámil,
že hovoril s väčšinou kľúčových
slovenských reprezentantiek v súvislosti s
ich zmluvami a podmienkami v tíme. Boli
medzi nimi tiež Anna Kotočová i Zuzana
Kameníková a obe predbežne vyjadrili
vôľu reprezentovať v lete na MS v
Nemecku. J. Němčík povedal, že dlžoby
hráčkam už vyrovnali. Reprezentačný tím
mužov bude hrať pred kvalifikačným
zápasom ME s Bulharskom v Burgase
(25.2.)
dve
prípravné
medzištátne
stretnutia v Ankare s Tureckom.
Kvalifikačné stretnutie doma s Nemeckom
(28.2.) bude v Ružomberku. Prípad

9

lučeneckého basketbalu dorieši W SBA
v utorok.
SME 13.2.1998
ČR — Finsko 3 : 0!

Božský výkon našich reprezentantů na
úvod hokejového turnaje století.
V naganské hale Aqua Wing vstoupili
dnes ráno do hvězdami z NHL nabitého
olympijského turnaje čeští hokejisté. V
očekávaném duelu s Finy si počínali
skvěle a na své konto si připsali
jednoznačné vítězství.
Večerník Praha 13.2.1998
Pětasedmdesát koní je přihlášeno do
letošního Českého derby

12. února 1998-7:16 CET
Do Českého derby, které se uskuteční 21.
června, je po uzávěrce prvního kola
přihlášeno 75 koní z České republiky,
Slovenska, Rakouska, Velké Británie,
Německa a Irska Mezi přihlášenými
nechybějí nejlepší dvouletí koně loňské
sezóny z České republiky v čele se Zimní
královnou Sun Shine Clare, naopak chybí
zatím přihláška vítězky Ceny zimního
favorita Bright Blue Sky.
Velice silní by ovšem v letošním roce měli
být cizinci v čele s Brity a Iry, jichž se
letos mezi přihlášenými objevil nečekaně
vysoký počet Mezi majiteli přihlášených
koní přitom figurují i skutečné veličiny
světového
turfu,
jako
například
nejúspěšnější americký majitel posledních
sezón Allen Paulson, který z Irska hlásí
svého Hublea, a irský "koňský magnát"
John Magnier se svým Undaunted.
Derby se letos poběží o 1,620.000 korun s
prémií 180.000 korun pro koně domácího
chovu. Do Velké jarní ceny (720.000 +
80.000 Kč) je hlášeno po uzávěrce
přihlášek 32 koní z ČR, Anglie, Rakouska
a Německa a do Jarní ceny klisen (450.000
+ 50.000 Kč) 30 klisen z ČR, Slovenska,
Rakouska a Německa
Media Server 15.2.1998
Záchrana je cílem fotbalové Plzně

Na včerejší tiskové konferenci jsme mohli
toto slovo slyšet z úst představitelů
plzeňského klubu hned několikrát. Podle
prezidenta klubu a zároveň ředitele
největšího sponzora plzeňských fotbalistů
- CHKZ pana Jaroslava Pěničky vytvořil
klub
společně
s
Chlumčanskými
keramickými závody maximum proto, aby
cíl který si klub pro jaro vytyčil byl
splněn. Podle trenéra Petra Uličného
směřovala k záchraně i tvrdá zimní
příprava, jež by měla položit základ k
úspěšným výsledkům v jarní části I.
Gambrinus ligy.
Media Server 15.2.1998

Stručné zprávy z domova

Rok 1997 skončila Bratislava s
dlhom 200 miliónov korún.
3^
Škoda Plzeň zahájila výstavbu
závodu na výrobu parních turbín v
čínském Kantónu.
3*2
Dopravné podniky mesta Košíc
zvýšili ceny mesačných lístkov v mestkej
hromadnej doprave na 240 Sk, čo je
zvýšenie o 20 Sk.
3*2
Sdružením
tří
brněnských
zdravotnických zařízení vznikla 1. ledna
Fakultní nemocnice Bmo.
3*?
V loňském roce zahynulo v ČR
při 20.168 požárech 128 osob.
3*2
Národní
banka
Slovenská
definitivně odepsala ze svého účetnictví
sporný závazek vůči České národní bance
ve výši 24,5 miliardy Sk z dělení bývalé
Státní banky československé.
Americké Listy 15.1.1998
Stručné zprávy z domova

3*2
Počátkem
ledna
vystoupily
teploty v ČR až na 12 stupňů C, což je
nejvyšší tepelný rekord za posledních 35
let.
3*2
Polovina občanů ČR (51%) nikdy
pravidelně nekouřila a 17% obyvatel s
kouřením
před
časem
přestalo.
Příležitostně kouří jen 12% dotázaných.
3*2
Osobním počítačem je vybavena
každá desátá rodina v České republice.
3*2
Za posledních 25 let se v
historickém centru Brna snížil počet bytů
o čtvrtinu, Bmo se pomalu vylidňuje.
3*2
Hodnota české a slovenské měny
se zhruba po měsíci, kdy byla silnější
slovenská koruna, opět přibližuje.
Americké Listy 29.1.1998
Klaus vrátil klíč od klenotů

Klíč od českých korunovačních klenotů
předal v Úřadu vlády odcházející premiér
Václav Klaus svému nástupci Josefů
Tošovskému. Celkem sedm klíčů ke
korunovačním klenotům, umístěným v
korunní komoře katedrály sv. Víta na
Pražském hradě, má v držení prezident,
předseda vlády, předsedové obou komor
parlamentu, pražský arcibiskup, pražský
primátor a biskup metropolitní kapituly.
Americké Listy 15.1.1998
“Pánbůh na ni zapomněl”

Požehnaného věku 104 let se 7. ledna ve
zdraví dožila Magdaléna Kondrová z
Plzně. Narozeniny sice oslavila v

nemocnici pro drobné potíže způsobené
drátem v koleně, které tam má od operace
zlomeniny, ale již krátce poté byla
propuštěna domů.
Na otázku, jaký má recept na
dlouhověkost, stařenka skromě uvedla, že
na ni asi Pánbůh zapomněl. Paní
Kondrová nemá ráda zeleninu, má ráda
hodně slaná i sladká jídla a občas si dá i
skleničku vína. Všechny tělesné orgány
stařence dokonale fungují a krevní tlak jí
naměřili 140/80, což odpovídá normálně
zdravému člověku v produktivním věku.
Americké Listy 15.1.1998
Plzeňský Prazdroj vyhrál u
londýnského soudu spor s firmou Marks
and Spencer o svou ochrannou známku.
Britská společnost dostala maximální
možnou pokutu a musela navíc zaplatit
podstatnou část soudních výloh za to, že
neoprávněně prodávala ležák s označením
“Originál Pilsener Lager.”
Americké Listy 15.1.1998
Zadržení zásilky více než
45.000 pirátských hudebních disků a

softwarových programů na CD-ROM
pocházející z České republiky potvrdil v
Moskvě ředitel Státního výboru Ruské
federace pro cla. Policie v Moskvě
zadržela kamión s nákladem a zatkla čtyři
podezřelé osoby.
Americké Listy 15.1.1998
Mladoboleslavská automobilka Škoda

vyrobila v roce 1997 celkem 357.405
vozů, což o proti roku 1996 představuje
35,8% nárůst.
Americké Listy 15.1.1998
Čechů neustále ubývá

Na konci třetího čtvrtletí loňského roku
měla
Česká
republika
10.304.002
obyvatelů, to je přibližně o 30.000 méně
než v roce 1994 a zhruba stejně jako v
roce 1991. Podle odhadu Českého
statistického úřadu by počet obyvatel mohl
v roce 2014 poprvé klesnout pod
desetimilionovou hranici.
Americké Listy 15.1.1998
Termín nových voleb

Vláda České republiky určila termín
předčasných voleb do parlamentu.
Volební den byl stanoven na 19. června
1998. Vládní návrh novely volebních
zákonů také předpokládá, že by se voleb
poprvé mohli účastnit i čeští občané žijící
v zahraničí.
A. L. 29.1.1998
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Důvěra Tošovského vládě

Vládě premiéra Josefa Tošovského
důvěřují více než dvě třetiny českého
obyvatelstva. Samotný premiér se přitom
těší důvěře 84% občanů, dalších 79% se
domnívá, že bude svůj úřad zastávat lépe
než jeho předchůdce Václav Klaus.
Naprostou důvěru Tošovského vládě
vyslovilo 10% dotázaných, s výhradami
58%. Za neseriózní ji považuje 32%
občanů.
Americké Listy 29.1.1998
Havel o vztazích se SR

V zájmu České republiky i Slovenska je
přispívat nadále ke zlepšování vzájemných
vztahů tak, aby v budoucnu více
odpovídaly blízkosti obou národů, které
spolu po dlouhá léta žily v jednom státě.
Český prezident Václav Havel to řekl ve
Staré Lesné po skončení vrcholné schůzky
středoevropských prezidentů poté, co
hovořil s představiteli slovenské opozice.
Americké Listy 29.1.1998
Nehody na českých silnicích

Na českých silnicích loni zahynulo 1411
lidí, což je o 25 osob (1,8%) více než v
roce 1996. Při 198.431 dopravních
nehodách bylo zraněno 6.632 lidí těžce a
30.155 lehce. Hmotné škody se odhadují
na 5,98 miliardy Kč. Loni se mírně zvýšil
i počet těžce zraněných, a to o 11 (0,2%).
Naopak poklesl celkový počet nehod, a to
o 3.266 (1,6%), a ubylo i lehce zraněných.
Mírně oproti loňsku klesly i hmotné
škody, které se snížily o 72,8 milionu Kč.
Americké Listy 29.1.1998
I na pivo došlo

Největší česká pivovarnická společnost
Plzeňský Prazdroj (PP) zvýší od 1. února
cenu půlitru piva o 60 haléřů. Zdražení
nejvíce postihne prémiový produkt Pilsner
Urquell. Cena půlitru láhvové desítky
nejprodávanější pivní značky Gambrinus
se zvýší na 7.30, což představuje nárůst o
0.60 koruny a půlitr sudové desítky o 0.70
na 6.60 Kč. Cena láhvové dvanáctky
Pilsner Urquell se zvyšuje o 2.50 na 13.60
Kč a sudového o 1.20 Kč na 9.90Kč.
Americké Listy 29.1.1998
N Praze žije 60.000 cizinců
K 31. prosinci 1997 žilo v Praze 59.358
cizinců s povolením k dlouhodobému či
trvalému pobytu. V celé ČR pobývá
210.311 cizinců s povolením k pobytu.
Cizinci v Praze představují pět procent

obyvatel metropole. Počet cizinců žijících
trvale v Praze se loni zvýšil z 8.403 na
10.018. Počet cizinců žijících zde
dlohodobě se naopak o 3.425 snížil.
Nejpočetnější
skupinou
cizinců
přihlášených k trvalému pobytu v Praze
jsou Slováci (1294) a Američané (943).
Následují
Rusové
(899),
Poláci,
Jugoslávci, Němci, Ukrajinci a Bulhaři.
Největší část cizinců žijících dlouhodobě
v Praze představují Ukrajinci (13.300),
Slováci (9.868) a Rusové (3.689). Na
3.500 klesl počet Číňanů, kteří před
dvěma lety stáli v čele tohoto žebříčku a
snížil se i počet Vietnamců, nyní necelé
3.000.
Americké Listy 29.1.1998
Česká vláda na Internetu

Usnesením vlády ČR od 1. ledna
programy nejbližšího jednání vládního
kabinetu jsou od 21. ledna t.r. k dispozici
Internetu. Na internetových stránkách,
které mají adresu http://www.vlada.cz
lze vyhledávat informace i podle
jednotlivých témat či jmen.
Americké Listy 29.1.1998
Prezidenta čeká operace

Podle
lékařů
nebude
zákrok
komplikovaný.
Dnešní
noc
strávil
prezident Václav Havel v Ústřední
vojenské nemocnici ve Střešovicích klidně
a bez teploty. Prezident byl ze své vily
převezen do nemocnice včera v devět
hodin ráno poté, co se u něj objevily
devětatřicetistupňové horečky.
Podle diagnózy lékařů má Václav Havel
chřipku a zhoršenou ventilaci v části pravé
střední plíce, která je trvale postižena
zánětem. Hned jak se stabilizuje Havlův
stav, chystají se lékaři operovat.
Chirurgický zákrok, který lékaři provedou
s největší pravděpodobností už příští
týden, se týká píštěle neboli dutiny, která
vznikla po operaci zhoubného plicního
nádoru. Pištěl se utvořila po tzv.
tracheostomii -- chirurgickém otevření
průdušnice umožňující dýchání a lékaři
nyní zkoumají, zda ona není také jednou z
příčin prezidentova častého stonání. Jde o
poměrně krátký zákrok s místním
umrtvením, který může trvat okolo 30
minut. Od předloňského prosince jde již o
pátou komplikaci. Václav Havel nyní
užívá antibiotika a léky na posílení
imunity. Hospitalizace si vyžádala zrušení
prezidentova programu pro příští dny.
Darina FAJKOŠOVÁ
Večerník Praha 13.2.1998
Bitva mezi auty

K třenici, jež by snesla přívlastek
národnostní, došlo včera po 21. hodině ve

Frostově ulici v Petrovicích. I když
policisté nakonec vše řešili jen jako
dopravní nehodu, tvrdili očití svědci, kteří
volali na linku 158, že si tu vlastně
vyřizovali účty Češi s Vietnamci. Místo
zbraní přitom použili osobní vozy, kterými
na sebe navzájem najížděli jako v
autorodeu. Nikdo z aktérů této kuriózní
bitky však tuto verzi nepotvrdil, takže
místo
paragrafů
trestního
zákona
nastoupila vyhláška o provozu na
pozemních komunikacích.
Večerník Praha 13.2.1998
Ve školních jídelnách neplní výživové
normy

Ačkoli se v jídelnách mateřských a
základních škol stravuje více než
devadesát procent dětí, z průzkumů
ministerstva školství a Fóra zdravé výživy
(FZV) vyplynulo, že jídelny neplní
výživové normy.
»Ve stravě chybí hlavně vápník a železo,
alarmující je naopak přebytek tuku,« uvádí
Ludmila Věříšová z ministerstva školství.
Doporučuje jídelnám změnit technologie,
více péci než smažit a hlavně zařazovat
více zeleninových jídel. Problém je však
ve financích, neboť pod tlakem na
snižování pracovních sil nemají kuchařky
například
čas
připravovat
dětem
zeleninové saláty. Za sporné považuje L.
Věříšová možnost výběru z několika jídel,
protože děti si obvykle vybírají jídla, která
znají z domova. »Na zeleninu nebo
luštěniny nejsou zvyklé.«
Večerník Praha 13.2.1998
Měsíčanka čeká devaterčata

MEXIKO - Mexická tovární dělnice
Cristina Hemándezová má ojedinělou
šanci, že se stane jednou z mála žen na
světě, která porodí devaterčata. Oznámil to
ve čtvrtek představitel jedné nemocnice ve
městě Chihuahua na severu Mexika u
hranic
s
USA.
Osmadvacetiletá
Hemándezová je již 24 týdnů těhotná,
nosí devět plodů a těší se vynikajícímu
zdraví. "Tohle se stává jen v jednom
případě z miliardy," konstatuje mluvčí
gynekologické kliniky nemocnice. Stejně
jako žena, která porodila 19. listopadu
loňského roku sedmerčata, podstoupila i
Hemándezová
kvůli
neplodnosti
hormonální léčbu.
Slovo 14.2.1998
Nová felicia je již k dostání

PRAHA (kro) - Inovovaná Škoda Felícia,
která měla ve čtvrtek světovou premiéru v
Mladé Boleslavi, je již k dostání u
prodejců. Podle ankety, kterou Slovo
provedlo mezi dealery vozů Škoda, je
zatím nabízena jen v krátké verzi, přičemž
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kombi přijde na trii až na přelomu března
a dubna Většina prodejců dosud nebere na
nové felicie objednávky a prodává jen
vozy, které jsou jim přidělovány z továrny.
Rada z nich zároveň doprodává i starší
typ, a to za nesnížené ceny. V některých
autosalónech však ke starší felicii nabízejí
zdarma
radiopřehrávač
nebo
další
doplňky. Nové vozy jsou zatím nabízeny
bez
bočních
vzduchových
vaků,
chránících posádku v případě bočního
nárazu. Tento moderní doplněk, již dnes
standardně montovaný například do
nového Volkswagenu Golf, bude možné
objednávat až v létě. Mladoboleslavská
Škoda si od uvedení vylepšené felicie
slibuje udržení svého prvního místa mezi
prodejci aut na českém i slovenském trhu.
V ostatních zemích pak Škoda hodlá své
současné pozice posílit. Například na
náročném německém trhu, kde se v roce
1996 prodalo 22 tisíc škodovek, se loni
podařilo prodat už přes 30 tisíc vozů a
letos se počítá až se 42 tisíci automobilů.
Slovo 14.2.1998

Kurzy devizového trhu
Austrálie
1 AUD 23.27Kč.
Británie
1 GBP 56.20Kč.
1 FRF
5.64Kč.
Francie
27.94Kč.
Japonsko 100 JPY
1 CAD 23.92Kč.
Kanada
Slovensko 100 SKK 96.91Kč.
Německo
1 DEM 18.92Kč.
Nový Zéland 1 NZD 20.08Kč.
Švýcarsko
1 CHF 23.53Kč.
USA
1USD 34.37Kč.
Ratnéod 13J2.1998
Česká Národní banka
Severomoravská ČSSD chce Zemana

za lídra “jejich výraz, ne střípků”

OSTRAVA (lap) - Předsedu strany Miloše
Zemana navrhli jako svého volebního lídra
účastníci sobotní regionální konference
-severomoravských sociálních demokratů.
_Zeman byl už kandidátem číslo jedna i ve
volbách
v roce
1996,
kdy na
severovýchodě
republiky
porazil
tehdejšího lídra ODS Václava Klause.
Severomoravská regionální organizace
ČSSD také na sobotní konferenci zvolila
svého nového předsedu. Tím se stal
poslanec Lubomír Zaorálek, který nahradí
ve
funkci
dlouholetého
šéfa
severomoravské ČSSD Jaroslava Pavlána,
který začátkem loňského října zemřel.
Slovo on line 15.2.1998

bezezbytku plnit...
Čekáme na počasí a chceme se co nejdříve dostat do
Španěl a poohlédnout se po nějaké práci. Jinak nám
nezbyde, než prodávat vlastní těla, jak pravil rádobyvtipně
Hacek...
“Jak na Nový rok, tak po celý rok,” pravil Hacek, otočil
se na druhý bok a spal dál. Vím, že se v pátek ze zásady
nevyplouvá a na Nový rok určitě taky ne.”...
Dva týdny nám lilo. Jsme v POLCE jako ve vězení.
Koukáme, jak vyřešit naší finanční nestabilitu.
Kousek od pláže je řezník a taky tam grilují kuřata, to by
v tom byl ďas, abych něco nesehnal. Vyčíhal jsem si, až
v krámku nebudou zákazníci, jako když chci přepadnout
poštu, a vyzbrojen novým španělským slovíčkem jsem s
úsměvem vešel.
“Buenos dias!” oslovil jsem dívku za pultem.
“Já mám perro (pes)... Nebyly by nějaký zbytky?”
A pošilhávám po nazlátlých kuřatách zvolna se
otáčejících na grilu.
“A jak máš velký perro?” směje se dívka.
Hlavou mi bleskl geniální nápad. Když řeknu, že mám
velkýho psa, dostanu víc masa: “Grande perro!” ukazuji
asi metr od země.
Dívka se za pultem otočí dozadu a volá: “Mariellaaa!”
a pak něco dodává v řeči, které nerozumím.
Za chvilku vyjde Meriella a v náručí nese ohromnou
kost. Je to snad holenní kost z krávy! Úplně bílá, bez
kousku masa, jak ohlodaná od mravenců. Na každý kloub
pak natáhnou plastikový sáček a podávají mi ji. Stále
pokukuji po kuřátkách, která už zase trochu zhnědla, háži
si ten kus bezmasé krávy na rameno a odcházím. Na
promenádě jsem budil pohoršení a lidé se za mnou otáčeli.
Došel jsem k moři, a když se nikdo nedíval, hodil jsem
lahůdku mezi vlnolamy.
Do lodi jsem se moc netěšil...
“Tak co neseš?” vítá mě Jirka už zdálky.
Podrobně mu popisuju, jak jsem měl “velký perro.”
“No, to seš ale blbej! Kdybys řek, že máš malýho psa!”
Den trucuju a ve čtvrtek už jsem zase vyhnán. Mám
připravenou novou flintu...

Od paní Jany Mrázkové.
Nesetkávají se hory s horama, ale lidé s lidma. Před
dvěma lety jsem se u nelsonských krajanů na Silvestru
seznámila s příjemným Čechem z Liberce, krásně hrál na
kytaru a večer nám zpříjemnil svými jachtařskými
příběhy. Všem se zajímavé vyprávění líbilo a na závěr nás
překvapil oznámením, že své zážitky vydal knižně pod
názvem Dopisy z moře. Všichni zúčastněni jsme projevili
o knihu zájem. Po dvou letech se zde Petr objevil znova i
s knihami. Měl v plánu uskutečnit v Českém klubu besedu
o svých cestách, povídání doložit promítáním diaku a
nabídnout ke koupi pár svých knih. Bohužel, k besedě
nedošlo, byl limitovaný časem. Nedávno jsem byla ve
Wellingtonu a prostřednictvím přátel jsem se seznámila s
českou novinářkou z Brna. Slovo dalo slovo a najednou
jsme objevili společného známého - Petra Zemana. Před
lety je navštívil v Brně, s Ivaniným manželem mají
společné hobby - jachty. Nechala ho pozdravovat, byla
akorát na odjezdu domů. Já ji za pár dní následovala,
měla jsem kratší cestu, pouze půl hodinu letadlem. Moje
první cesta vedla k přítelkyni, u které Petr trávil dva
týdny, chtěla jsem mu vyřídit pozdrav od Ivany, ale ouha,
minuli jsme se. Petr ráno vyrazil do Pictonu, odtud na
Severní ostrov, touhle dobou už někde v Austrálii trhá
meruňky a radostně užívá zimu na Jižní polokouli.
Mám před sebou jeho knihu, na ukázku uvedu pár
řádek, abych vám autora trošku představila. Petr je
nadšený horolezec, jeho koníčkem jsou lodi, cestování po
moři i po souši, poznávání nových zemi jinak, než nabízejí
programy cestovních kanceláří.
Dopisy z moře:
Je Nový rok,
Ibiza je nejmenší ze tří Balearských ostrovů. Je to ostrov
milionářů, buzerantů, pankáčů a hipis. Ani nám se tu
nelíbí. Denně za námi leze nějaký otrapa a láká nás na
druhou stranu mola do portu, kde se t\Tdě platí.
Nemá sebemenší šanci...
29. prosince za námi chodili všichni jachtaři, jestli to
víme, že budeme mít nového prezidenta Samozřejmě, že
to víme, ze Svobodný Evropy.kterou denně poctivě
posloucháme. Abych je usadil, dodávám, že si s paní
prezidentovou tykám! Strávila u mně na hospodě týden,
když Václav seděl. Překvapilo mě, že je to nepřekvapilo.
Oni si zřejmě myslí, že se u nás všichni známe a tykáme
si...
Silvestra jsme strávili ve stejném klubu a v podstatě tím
zlikvidovali lodní pokladnu.
S novoročním předsevzetím jsem to měl tak, jako jiná
léta, i tentokrát velice jednoduché. Řekl jsem si. “Zemane,
ty už lepší nebudeš!” A každý rok se mi to podaří

Jak to dopadlo, a spoustu dalších zážitků z jejich
mořského brázdění, si můžete přečíst sami. Zkontaktujte
Janu Baborovou, má k prodeji 6 výtisků, cena jednoho je
15.00 dolarů NZ.

Za své návštěvy ve Wellingtonu jsem se sešla s paní
konzulkou Věrou Egermayerovou. Z Prahy mi přivezla
nový časopis Tilia, vlastivědné čtení pro mládež. Číslo 2
je věnované Magdaleně Dobromile Rettigové, která svým
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kuchařským uměním proslavila českou kuchyni v 19.
století. Věro, udělala jsi mi velkou radost a za dárek ti
ještě jednou děkuji.
Časopis jsem si s velkým zájmem přečetla a vzala jsem
si z toho něco pro sebe. Jinými slovy paní Rettigová
kladla svým žačkám na srdce, že: “láska prochází
žaludkem, ” nejen “dobré jídlo, dobré pití, základ všeho
živobytí. ” Její Domácí kuchařka se stala Biblí mladých
dívek a žen, kromě to je autorkou knížky Kafičko a vše, co
je sladkého. Po přečtení zmíněného časopisu a její
Domácí kuchařky jsem dospěla k závěru, že paní
Rettigová měla ráda sladké. “Kuchařskou zkouškou”
dívek a paní, které se u ní učily vařit, bylo pečivo - od
drobného, čajového, přes koláče k dortům.
Jeden z receptů minulého století dle paní Rettigové:
Lotové Koláče
Vezmi osm lotů přepouštěného a sedm lotů čerstvého
másla, utři ho jak se patří, vraz do něho 9 žloutků, 8 lžic
smetany, tři lžíce kvasnic, lot tlučeného cukru a 28 lotů
pěkné mouky, trochu soli a nech to čtvrt hodiny stát. Pak
namaž papír novým máslem, udělej lžící z toho těsta 28
stejných kulatých hromádek, rozdělej je nožem, dej do
každé kousek zavařeného rybízu neb višní a zase zadělej,
pak oblož hezky tuhým sněhem a posyp hrubým cukrem
a strouhanými mandlemi, nech hezky spěšně péci a dej
cukrem posypané na stůl.
Lot = 16 gramů
Jiná doba, tehdy se kalorická hodnota jídel v potaz
nebrala, ještě generace mojí maminky říká: “co sníš s
chutí, to ti neškodí”... dnes se zastává názor: “you are
what you eat ” jsem si toho vědoma, a přesto hřeším a
peču.
Meruňkový koláč
100g cukru
50g másla
150g self-raising mouky
3 velká, nebo 4 malá vejce
špetku soli
Z bílků a z poloviny dávky cukru ušlehat tuhý sníh.
V druhé míse ušlehat máslo, cukr a žloutky, do dobře
ušlehané hmoty střídavě přidávat za stálého míchání
mouku a sníh.
Těsto rozetřít do vymazané a moukou vysypané formy
24x24 cm. poklást do řad rozpůlené meruňky, posypat
drobenkou a ve vyhřáté troubě při 180°C péct 20-30
minut.
Můžete místo meruňek použít blumy, ale v tom případě
každou půlku obalte v cukru, ztratí pak kyselou až
trpkou chuť.
Drobenka: lOOg mouky, 60g másla a 60g cukru.
Áľí/yz se přidržíte uvedeného popisu práce, vytáhnete z
trouby nadýchaný výborný koláč. Jestiže zvolíte zkratku,
koláč bude stále výborný, avšak těsto bude nižší, jakoby
přisražené, ale budete mít koláč za chvilku hotový.
Přeju vám všem dobrou chuť!
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Trochu humoru od Jany Mrázkové:

Manžel se vrací domů ve tři ráno. Má špatné svědomí, jde po
špičkách. Z ložnice se však ozve manželčin hlas: “To jsi ty?”
Opilec se pohotově podiví: “Čekala jsi někoho jiného?”________

Informace pro bývalé politické vězně
Kdo a kde může požádat o vyplacení
jednorázové náhrady ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem?
Občané České republiky kteří splňují podmínky stanovené
nařízením vlády č. 165/1997 Sb. o vyplacení jednorázové
náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem, mohou podat písemnou žádost o
přiznání této náhrady u odboru sociálních věcí příslušného
pověřeného úřadu. Tyto náhrady mohou příslušné
pověřené úřady poskytnout ode dne 1. ledna 1998.
Informaci o tom, který pověřený obecní úřad vykonává
státní správu v této věci na území obce, ve které má občan
trvalé bydliště, získají občané na obecním úřadu své obce.
Občané kteří splňují podmínky citovaného nařízení vlády
a trvale žijí mimo území České republiky, uplatní svůj nárok
na Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha.
Vlastní žádost vyplní s občanem pracovník obecného
úřadu, který současně pořídí a ověří kopie dokladů
nezbytných pro posouzení oprávněnosti žádosti, případné
si tyto doklady vyžádá od příslušného ústředního orgánu
státní správy podle pokynů, které obdrží od Ministerstva
financí.
Za Ministerstvo financí je připraven poskytnout další
informace JUDr. Otakar Nový, tel. 02 - 5704 2468 nebo
Ing. Rudolf Kotrba, tel. 02 - 5704 2495.
V Praze dne 2. prosince 1997
JUDr. Otakar Nový

Na obrázku je paní Jana Mrázková, drží v rukou staré
české kuchařské knihy. Dodává redakci články pro
kuchařky a též navštívila redaktora začátkem tohoto
měsíce.

Festival exhibition
Mirek Smíšek OBE a Pamella Annsouth
At The Crossroads Gallery, 110 Featherston St. Wgt.
Open 28.2.1998 till 22.3.1998
Hours Mon. - Thurs. 9-6, Frid. 9 - 7.30, Sat. 10-4

© Humor! ©

V restauraci sedí host. Nerozhodně se rozhlíží a
nakonec volá vrchního” “Pane vrchní, přeji si to co
má ten pán vedle!”
“Prosím, ale nevím, jestli vám to bude chtít dát!”

©

©

’’Moje žena je hrozná! Když je zima - nadává, když
je teplo - zase nadává.” “Tak co se jí vlastně líbí?”
“Nadávat.”

Soudruhu kapitáne ten zloděj nám asi utekl. “To není
možné, všechny východy jsou přece hlídané, nebo
ne?” “To ano.” “Tak jak mohl zmizet?” “Asi utekl
vchodem.”

©

Prodavač v obchodě s elektrickými spotřebiči to
nemá jednoduché, když se poctivě věnuje své
profesi. Vyslechl jsem, že zákazníka přesvědčoval, aby na
něm nežádal zboží v neporušeném původním balení od
výrobce. Zákazník umíněně trval na svém, šlo o dárek, a
prodavač mu jeho nerozumnost vyvracel. Argumenty,
kterých použil, byly otřesné: “Račte se přesvědčit,
vyzkoušet zboží, nekupujte zajíce v pytli, i když vám za to
ručí třeba taková značka, jako je Tesla. Víte, že naše
prodejna vyřizovala za první čtvrtletí tohoto roku dvě stě
sedmdesát čtyři reklamací spotřebičů?
Sto deset
radiopřijímačů, šestnáct praček, dvacet jedna ledniček,
sedmadvacet různých ohřívačů a zářičů a, vážený pane,
jedno sto televizorů!”
Měl jsem právě v úmyslu si koupit televizor. Když na mě
přišla řada, zeptal jsem se nesměle, z kolika dodaných
přístrojů za to první čtvrtletí bylo těch sto reklamovaných
kusů. Odpověď zněla, že ze čtyř set.
S padesátikorunovým nevyúčtovaným příplatkem jsem si
odvezl domů televizor, který byl v prodejně už čtrnáct dní
bez závady ukázkově v provozu.

©

Kniha stížností...
Přijde turista do menšího města a posadí se v jedné
restauraci: “Pane vrchní, mohl byste mi půjčit telefonní
seznam vašeho města? Rád bych si ověřil jednu adresu.”
“Bohužel, pane, telefonní seznam se nám někde ztratil,
ale můžu vám půjčit knihu stížností. Tam jsou adresy
prakticky všech lidí ve městě.”

©

To vám jednou takhle přišel nadrátovaný kohout do
hospody, dá si jeden vaječný koňak, druhý, třetí,
čtvrtý a povídá si: “Hmm, tak přece jsou ty slépky k
něčemu dobré!”
Matúš Natrúbený, Jožin Ocmrdlý a Lojzin Potápanec
sedíjú u piva v Valašském šenku a klejů na ty
poměry a vůbec na teho lumpa Klauza, cosik o šrákoch, či
pásakoch a hnedkaj, jak ternu bylo za prvé republiky, gdyž
pivo stálo osmdesát haléřů. Chvílu to poslůchá staříček
Lopeníků a potem sa přisune k chlapom a praví: “Tož
chlapi čuju, že máte dobré téma, tož ňa puste mezi sebe,
ať možu takéj nadávat!”

Nelži! Zase si šel z hospody po čtyřech!

U barpultu hodí do sebe pán sklenici. Začne se
všelijak kroutit, prskat a třást. Zatne zuby, dopije
zbytek, otřese se a zbledne. Vedle sedící host ho pozoruje
a povídá barmanovi: “Nalejte mi to taky, co měl ten pán.”
Pak se napije, odplivne si a vztekle se obrátí na svého
souseda: “Člověče, vždyť vy jste pil vodu!”
“No a? Copak jste si nevšiml, že to pijú s největším
odporem?”

©

/77\Dopravní strážník zastaví na římské křižovatce řidiče,
který projel na červenou: “Pane řidiči, dopustil jste se
velkého přestupku, zaplatíte pokutu. Jaké je vaše jméno?”
“Artur Prsgyslovskvech.”
Strážník zbledne, mávne rukou a řekne: “Jeďte dál,
protentokrát vám to promíjím.”
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Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Slovenská republika postupne rozširuje sieť svojich
konzulátov a hľadá vhodných kandidátov na posty
honorámych konzulov Slovenskej republiky v mestách
Adelaide, Brisbane, Melboume, Perth a Wellington.
Honorámym konzulom sa môže stať slovenský,
austrálský alebo iný občan, ktorý má trvalý pobyt v
niektorom z uvedených miest a má dobré spoločenské
postavenie. Pretože ide o neplatenú funkciu, kandidát
musí byť na jej výkone finančne nezávislý.
Úlohou honorámého konzula je najmä podporovať
hospodárske, obchodné, kultúrne a iné styky medzi
Slovenskom a Austráliou. Mal by sprostredkovávať styky
medzi občanmi a organizáciami oboch krajín, zúčastňovať
sa rozličných spoločenských podujatí, nadväzovať
kontakty a informovať o možnostiach, ktoré by boli na
prospech rozvoja dvojstranných vzťahov.
Vhodných kandidátov na funkciu honorámého konzula
môže navrhnúť ktorákoľvek osoba alebo organizácia,
alebo sa môžu prihlásiť sami na Veľvyslanectve
Slovenskej republiky v Canberre, kde im budú poskytnuté
bližšie informácie.
Embassy of the Slovák Republic
Oľga Simorová (vedúca úradu)
47. Culgoa Circuit, O’Malley
Canberra ACT 2606
Austrália
Phone: (06) 290 1516 Fax: (06) 290 1755
Nová vláda České Republiky
Předseda vlády Josef Tušovský (nestraník)
Ministr zahraničí Jaroslav Šedivý (ODS)

Rok 1998 jsme zahájili na barbecue
v Kaitoke 25. ledna
Mnoho členů asi odradilo pošmourné dopoledne, ale ti co
přijeli, nebyli zklamáni. Mraky někam zmizely a sluníčko
pěkně hřálo. Mnozí z nás zde poprvé potkali pana
Stříbrného, prezidenta Společnosti Čechů a Slováků v
Aucklandu, který byl zrovna ve Wellingtonu na návštěvě
u Hanzalů. Doufám, že se mu mezi námi líbilo. Někteří z
nás se ještě při zpáteční cestě zastavili v Akatarávě
nasbírat (nebo sníst?) pár borůvek.
Jana Baborová

Na Pikniku v Kaitoke. Zleva je L. Drengubiak, Jirka Babor,
paní Drengubiaková, Jana Baborová a Ivana Karáskové.

O měsíc později
Z důvodů, že dost členů klubu má na březen naplánováno
trávit dovolenou mimo Wellington, rozhodl se výbor
přesunout zběratelskou výstavu z původní první březnové
středy na první dubnovou středu. Přesné oznámení
uvedeme příští měsíc.
_____________________ Za výbor klubu Jan Koppan

Co se povídalo na schůzi 4. února

Ministr obrany Michal Lobkowicz (ODS)
Ministr financí Ivan Pilip (ODS)
Ministr zemědělství Josef Lux (KDU-ČSL)
Ministr životního prostředí Jiří Skalický (ODA)
Ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová (nestraník)
Ministr práce a sociální péče Stanislav Volák (ODS)
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jan Sokol
(nestraník)
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkánová (ODA)
Ministr kultury Martin Stropnický (nestraník)
Ministr pro místní rozvoj Jan Černý (ODS)
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kuhnl (ODA)
Ministr-předseda legislativní rady Miloslav Výborný

Ve středu 4. února jsme měli naší pravidelnou klubovní schůzku,
první v roce 1998. Zúčastnil se jí český velvyslanec Dr.
Suchánek, který přijel z Canberry do Wellingtonu na oslavu
Waitangi Day, paní Věra Egermayerová, čestná konzulka pro
Nový Zéland v Praze, pan Arnošt Wratislav z New Plymouth a
paní Jana Mrázková z Takaka. Pan velvyslanec Dr. Suchánek
nám bohužel oznámil, že to je pravděpodobně jeho poslední
návštěva, po 4 1/2 letech může být brzy z funkce velvyslance
odvolán. Všichni ale doufáme, že Nový Zéland někdy v
budoucnosti navštíví, třeba jako turista. Dále nás v krátkosti
informoval o situaci v České republice, hlavně o událostech
spojených s volbou prezidenta a o nově jmenované prozatímní
vládě, která má připravit nové volby na červen 1998.
Následovalo pár dotazů, pak krátké občerstvení a už jsme se dali
do zpěvu. Pan Arnošt přivezl sebou harmoniku, a tak za jeho
podpory se nám zpívalo mnohem lépe. Až na ta slova, dost často
nám kousky písniček chyběly. Ale snad při častější praxi se nám
to podaří doplnit.
Jana Baborová

(KDU-ČSL)

Ministr-mluvčí vlády Vladimír Mlynář (nestraník)

Václav Havel dále na hradě!
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Nezapomeňte na klubovní schůzi.
Polský dům, středa 4. března v 19.30 hod
Tajenka k řešení křížovky 6 v minulém měsíci je: Říkej pravdu a můžeš vedle Iva projít
Vyřešení křížovky 7 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.
Minulý měsíc byl na obrázku “Josef Suk” hudební skladatel a violinista.
Kdo je tento muž na obrázku? Odpověď příští měsíc.-----------------------------------2.3.1927 je 70 let od úmrtí Jana Kašpara, průkopníka letectví.
4.3.1827 je 170 let od narození Eduarda Grégra, prvního jednatele Sokola.
10.3.1948 zemřel Jan Masaryk, diplomat a politik.
16.3.1961 zemřel dirigent Václav Taliích.
19.3.1896 byla zahájena přeprava Křižíkovy elektrické dráhy z Karlina do Vysočan.
22.3.1471 zemřel český král Jiří z Poděbrad.
23.3.1887 je 110 let od narození malíře a spisovatele Josefa Čapka.
28.3.1592 se narodil J. Amos Komenský.
Střípky - Čriepky měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, NewZealand. Telefon: 478 2177 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
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

