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Připomeňme si vznik samostatného Československa před osmdesáti lety.
Nebylo by však - historicky vzato - osmašedesátého (a
statečností a bojovým uměním proslavily tak, že
samozřejmě ani osmačtyřicátého či devětaosmdesátého)
rozhodující státníci Dohody, ovlivňováni řadou vlivných
bez nej významnějšího data v dějinách
osobností,
jako
byl
například
našeho národa a prapůvodu tohoto
francouzský historik Denis či britský
všeho
vzniku
samostatného
historik Seton-Watson, začali pak stále
Československa v roce 1918. Tímto
důrazněji podporovat záměry čs.
výrazným mezníkem v dějinách
zahraničního odboje. Představitelé
našeho státu je osmdesáté výročí od
dohody se tak postupně smířili s
jeho založení, které si v tomto roce
nutným rozpadem Rakousko-Uherska,
připomeneme. 28. října 1918 povstal z
se kterým se původně nepočítalo.
trosek rakousko-uherské monarchie
V druhé polovině války dohodové
nový samostatný stát málokomu v
státy už vesměs souhlasily s právem
Čechů a Slováků na vlastní samostatný
Evropě tehdy povědomého jména
“Republika československá”. Vznikl
stát. Postupně uznaly čs. odboj v
cílevědomou činností a několikaletou
zahraničí za oficiálního představitele
usilovnou prací čs. zahraničního
proponovaného čs. státu a čs.
odboje, vedeného T.G. Masaiykem, E.
zahraniční
legie
za
regulérní
Benešem a M.R. Štefánikem. Obětavě
příslušníky
dohodových
armád.
Československo mohlo tak v zahraničí
jej podporovaly české a slovenské
krajanské organizace a zpočátku jen
už za války vystupovat jako
latentně složky protirakouského odboje
spojenecký stát bez ohledu na
v českých zemích. Úsilí čs. státu od
skutečnost, že jeho dosud ani přesně
samého začátku I. světové války
nevymezené území bylo zatím součástí
výrazně
podtrhovaly
čs.
legie,
Rakousko-Uherska. Další raritou bylo,
Tomáš G. Masaryk první prezident
sestavené v zahraničí z českých a v
že
i valná většina jeho budoucích
Československé republiky
menším rozsahu i ze slovenských
obyvatel dlouho o snahách čs.
dobrovolníků. V poměru k celkovým
zahraničního odboje mnoho nevěděla
silám dohodových vojsk šlo o počty poměrně malé, čs.
a jejich do rakousko-uherské armády povolaná část
legie tvořily jen něco přes 0,2% jednotek, bojujících proti
dokonce bojovala, i když s rychle klesající intenzitou, na
Rakousko-Uhersku a Německu. Asi 70.000 čs.
druhé straně, t.j. proti Rusku a Itálii a zpočátku i proti
dobrovolníků, zařazených do samostatného čs. armádního
Srbsku. V tomto směru byl vznikající stát opravdu
sboru bojovalo v Rusku, další čs. armádní sbor s celkem
kuriozitou, nemající doposud obdoby a mnohde i ostře
6 pěšími pluky se postupně zapojoval do bojů na frontě
vyhrocen proti zvyklostem mezinárodního práva.
Článek je přebrán z informačního tisku pro krajany
italské a 1 divize se 4 pěšími pluky bojovala proti
Němcům ve Francii. Čs. legie se na frontách svou
který vydává genrálni konzul JUDr. Ivan Záleský v Austrálii.

Němci do kostela, školy a jiných budov, které pak byly
podpáleny a lidé v nich spáleni zaživa. Kdo se snažil
uniknout byl zastřelen. Tento masakr připravil v Českém
Malině o život 374 Čechů (z toho 105 dětí do 14 let) a 26
Poláků. V sousedním Ukrajinském Malině přišlo o život
stejným způsobem 132 Ukrajinců. Celkový počet obětí
byl 532.
Zachránili se jen ti, kdo z různých důvodů nebyli doma,
nebo už od časného rána pracovali někde v polích, anebo
ti, kdo dostali od Němců příkaz hnát zabavený dobytek z
Malina do obce Olyka, asi 15 km vzálené, kde měli
dobytek předat německému velení. Honci měli štěstí,
protože cesta do Olyky vedla přes lesy a Němci když k
večeru odjížděli, volili cestu jinou z obavy, že budou
přepadem banderovci. Honcům dobytka se podařilo
během noci uprchnout.
Tato hrozná událost otřásla celou českou menšinou na
Volyni (asi 45 tisíc osob) a nesmírně zvětšila nenávist vůči
Němcům. Přispěla k tomu, že po příchodu Rudé armády
se 11.451 mužů a žen dobrovolně přihlásilo do
československého armádního sboru gen. Svobody. Z nich
bylo přijato 10.615 mužů a 266 žen, tedy celkem 10.881
osob. Díky tomu vznikl největší vojenský útvar v celém
čs. odboji ve 2. světové válce, který se zúčastnil bojů s
německou
armádou
a
přispěl
k
osvobození
Československa.
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel organizuje nyní
stavbu pomníku v Lamině, který by důstojným způsobem
vyjádřil lásku a vzpomínku všem upáleným a zastřeleným
obětem tohoto masakru.
George Pospishil
červenec - srpen 1998
Kanadské Listy
Vznik Československa: Říjen 1918

Jak vedla cesta k Ústavě ČSR
8. října 1918 Washingtonská deklarace, Prohlášení
nezávislosti československého národa v Paříži
28. října 1918 Prohlášení nezávislosti v Praze
30. října 1918 v Turčianském Svatem Martině Slováci
učinili projev pro jednotu československou Deklarácia slovenského národa
14. listopadu 1918 První schůze československého
Národního shromáždění - prvním prezidentem
jednomyslně zvolen T.G. Masaryk
19. listopadu 1918 Exilová Národní rada uherských
Rusínů
v
USA
se
vyslovila
za
připojeníPodkarpatské Rusi k ČSR
10. prosince 1918 Československý parlament zrušil
šlechtické tituly
19. prosince 1918 Přijat zákon o osmihodinové době
pracovní
21. prosince 1918 T.G. Masaryk se slavnostně vrátil
do Prahy
28. ledna 1919 Přijat zákon o zřízení univerzity v Brně
25. února 1919 Přijat zákon o kolkování bankovek a dani
z majetku
16. dubna 1919 Přijat zákon o pozemkové reformě
27. června 1919 Přijat zákon o zřízení univerzity
v Bratislavě, zákon o podpoře nezaměstnaných a
o invalidním a starobním pojištění
29. února 1920 Přijata prvá ústava ČSR jako
_______ demokratické republiky______________________

Seminář se koná dne 8. října 1998 v 8:30 am - 4:30 pm v
budově Knihovny Kongresu (Woodrow Wilson
Collection, Room 113)
Vedle čestných hostů, mezi nimiž nebude chybět
velvyslanec české republiky ve Spojených státech
amerických Alexandr Vondra, zástupci Knihovny
Kongresu a zástupci State Departmentu, vystoupí se svými
příspěvky na dvacet významných historiků, např. prof.
Gordon H. Skilling, prof. Wilma A. Iggersová, Stanley
Winters, prof. Jan Havránek, Josef Anderle nebo prof.
Viktor Mamatey, syn významného vůdce Slováků v USA
a spolupodepisovatele Pittsburské dohody Alberta
Mamateye.
V přednesených příspěvcích zazní témata o kořenech hnutí
za národní nezávislost Čechů a Slováků, o vztahu T.G.
Masaryka k Americe a osobně k W. Wilsonovi nebo o
podílu amerických Čechů a Slováků v boji za nezávislost.
Pozornost bude věnována i dalším významným
osobnostem prvního odboje, zvláště M.R Štefánikovi a
M. Osuskému.
Neviditelný pes 11.10.1998

Největší česká tragédie 2. světové války
Zkáza Malina na Volyni
13. července t.r. uplynulo už 55 let ode dne, kdy byla
Němci zničena a spálena obec Český Malin na Volyni,
Ukrajina. Až do dnešních dnů zůstává tato barbarská
událost ve stínu Lidic, i když bylo při ní zavražděno více
než dvojnásobné množství Čechů, a navíc způsobem
mnohem krutějším. Z důvodů dosud neznámých byli
tehdy všichni obyvatelé, včetně dětí, zahnány okupujícími
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Ruské médiá o voľbách v SR prakticky
vôbec neinformujú
Moskva 27. septembra (spravodajca TASR Blažej Pánik)
- Až na oficiálnu tlačovú agentúru ITAR-TASS všetky
ostatné ruské médiá parlamentné voľby na Slovensku
doposiaľ prakticky úplne ignorovali. Podobne ako v
sobotu
ani
v dnešných
hlavných večerných
spravodajských reláciách sa žiadna zo štyroch
najsledovanejších televíznych spoločností nezmienila o
dôležitej udalosti na Slovensku ani jedným jediným
slovom.
TASR 27.9.1998
I. GAŠPAROVIČ ZVOLAL STRETNUTIE
PREDSEDOV PARLAMENTNÝCH STRÁN
BRATISLAVA - Predseda NR SR Ivan Gašparovič podľa
3, ods. 4 zákona o rokovacom poriadku č. 350/1996 Z. z.
zvolal na štvrtok 8. október stretnutie predsedov
politických strán a hnutí, ktoré v tohtoročných
parlamentných voľbách 25. a 26. septembra získali
mandáty do NR SR. Stretnutie sa začne o 11.00 h. Jeho
účelom je spoločne prerokovať prípravy ustanovujúcej
schôdze zákonodarného zboru II. volebného obdobia,
najmä z hľadiska jej programu, návrhov kreovania
orgánov NR SR, prekonzultovanie jej zloženia, ako aj
ďalšie otázky.
Slovenská Republika 3.10.1998
Sté výročie narodenia Jána Smreka
MELČICE-LIESKOVÉ - Stretnutím občanov, kultúrnym
programom a ľudovou veselicou začali sa včera v
Melčiciach-Lieskovom v okrese Trenčín oslavy 600.
výročia prvej písomnej zmienky o Melčiciach a 100.
výročia narodenia rodáka z tejto obce, významného
slovenského básnika Jána Smreka. Výročiu J. Smreka je
venovaný dnešok, keď sa uskutoční seminár o živote a
diele tohto poeta, na ktorom sa zúčastnia poprední literárni
vedci a kritici. Aj za ich účasti odhalia J. Smrekoví
pamätník a otvoria pamätnú izbu Jána Smreka a
národopisnej expozície. Nedeľa je venované športovým
podujatiam, alegorickému sprievodu obcou, kultúrnemu
programu s názvom Pozdrav mojej otčine a ľudovej
veselici.
Slovenská Republika 3.10.1998
N.B.S. Kurzový lístok platný od 13.10.1998
Austálie

1 AUD

22.61Sk.

Česká republika

1 CZK

1.24Sk.

Německo

1 DEM

22.09Sk.

USA

1 USD

36.39Sk.

V. Británie

1 GBP

61.64Sk.

Dzurinda už je bez kníru
Mikuláš Dzurinda prohrál sázku s redaktorkou týdeníku
Plus 7 dní a oholil si knír.
Dzurinda totiž předpovídal, že SDK volby vyhraje, ale
protože za vítězným HZDS zaostalo o 0,6 procenta hlasů,
byl nucen splnit podmínky sázky. Bez kníru se objevil už
na čtvrtečním jednání
predsedu
parlamentních stran v
budově parlamentu a
někteří novináři ho
téměř
nepoznali.
Dzurinda už avizoval,
že knír si asi nechá
opět narůst.
Na obrázku Mikuláš Dzurinda s
knírkem

Právo 9.10.1998

Poverenie J. Smereka zostavením vládneho kabinetu
Bratislava 9. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady
SR Ivan Gašparovič v zastúpení prezidenta Slovenskej
republiky odovzdal vo štvrtok 8. októbra na základe
návrhu Hnutia za demokratické Slovensko RNDr. Jánovi
Smerekovi poverenie rokovaniami o zostavení novej vlády
SR. I. Gašparovič na základe svojich právomocí
akceptoval návrh HZDS, ktoré získalo vo voľbách do
Národnej rady SR konaných 25. a 26. septembra najviac
poslaneckých mandátov. Vyslovil očakávanie, že J.
Smerek ho bude o priebehu a výsledkoch rokovaní s
predsedami politických strán a hnutí zastúpených v
zákonodarnom zbore informovať.
TASR 9.10.1998

Vite že...

N

ajväčšou hradnou zrúcaninou v Československu sú
pozostatky Spišského hradu, dominujúce širokému
okoliu. Prvé správy o ňom pochádzajú z 12. storočia; po
celú dobu svojej existencie bol stredom diania širokého
kraja. Požiar roku 1780 definitívne zmenil chátrajúci hrad,
ktorý mal 5 nádvorí a 135 miestností, na zrúcaninu. V
podmienkach socialistického štátu a jeho starostlivosti o
kultúrne pamiatky začala sa rekonštrukcia tejto hradnej
zrúcaniny. V súčasnosti sú už niektoré jeho časti
sprístupnené po dôkladnom archeologickom výskume a
záchranářských a konzervačných prácach.

aujímavé “mince” boli používané v 17. storočí na
východnom Slovensku - boli totiž zo skla. V podstate
išlo o známky pre poddaných aspremontského panstva, za
ktoré dostali rôzny tovar. Niekoľko týchto mincí sa
zachovalo v Šarišskom múzeu v Bardejove.

Z

jistou mírou zkresiem, ar uz zapríčinenou cimKon prostou nevědomostí, anebo převzetím údajů z pozdních
a vesměs nespolehlivých sepsání.
Narodil se nejpravděpodobněji v roce 1371 v jihočeském
Husinci u Prachatic. V literatuře se čtenář ovšem může
setkat jak s odlišným letopočtem narození, tak dokonce i
s pochybnostmi o místě rodiště. Hodnověrný záznam o
Janově příchodu na svět neexistuje. V chudých rodinách a z takové Hus pocházel - matky věděly, který patron měl
zrovna svátek, když rodily. Avšak roky neregistrovaly, to
bylo cosi příliš obecného a vymykajícího se mentalitě
středověkého člověka, vnímat letopočty. (Ani Husův
následovník Luther, o více než sto roků mladší, nevěděl,
kdy se narodil.) Z matrik nelze vyčíst nic: neexistovaly,
byly zavedeny až o dvě století později. Z časů gotiky
známe zpravidla jen životopisná data mocných, protože v
jejich rodinách se vedly přesné rekordy.
Vzniká otázka: nedozvídáme-li se odnikud datum

ťOKracovami:

Mistr Jan Hus
Vstupní konstatování je ve své holé pravdě velmi mrzuté:
Jan Hus se dožil přibližně čtyřiceti pěti let, avšak o
prvních dvou třetinách jeho
života
nedovedeme
povědět takřka nic
yěrojatného.
Přes
množství
poměrně pestré
informací, jež 1©^
k nám doléhají,
dispozici pouze
máme
k
hrst
faktů
vskutku
Jan Hus v reliéfním
hodnověrné
ceny. Jsou to
vyobrazení na zvonu
nepři j emně
fakta
kostela ve Veclově
netvoří celek.
útržkovitá,
Dokonce ani datum Husova narození není jisté. A tak
podstatná část osudu tohoto velikána našich národních
dějin je kolektivní poměti navždy ztracena jako kámen
vržený do propasti...

Husovo mládí
Plastičtěji vystupuje před našim zrakem osobnost Jana
Husa teprve od března 1402, kdy mladý, snad
jednatřicetiletý kněz poprvé vkročil na kazatelnu v kapli
Betlémské. Všechno, co je o něm spolehlivě známo z let
předchozích, lze vtěsnat do hrstky dat pro laika fádních:
R. 1393, po studiu na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy, dosáhl nejnižší akademické hodnosti, stal se
bakalářem svobodných umění. R. 1396 studia na této
fakultě zakončil a byl promován na mistra. R. 1398 začal
sám na fakultě přednášet. Současně pokračoval ve studiu
na fakultě teologické, i zde se po čase domohl
bakalářského stupně, avšak mistrem, natož doktorem
teologie, se nestal nikdy. V r. 1400 (1401?) byl vysvěcen
na kněze. V r. 1401 po krátký čas zastával úřad děkana
filozofické fakulty. V r. 1402 byl poprvé po několik
měsíců rektorem univerzity. Na jaře téhož roku se ocitl na
počátku své oslnivé kazatelské dráhy, jež mu pomohla
objevit magickou sílu pravdy.
Patrně každý Čech jen trochu zasvěcený do dějů naší
minulosti by uměl uvedená strohá fakta oživit řadou
“známých” skutečností či příhod. Ani my se nebudeme
vyhýbat rozmanitým detailům z Husova mládí.Musíme
však před valnou část svých tvrzení dosadit slůvka asi,
možná, snad. Rozsah toho, co o mladém Husovi prostě
nevíme, je totiž daleko větší, než bychom se nadáli. Do
mezer ve znalostech byly v průběhu a zpravidla v dobré
vůli dosazeny mnohé podrobnosti, které nemají oporu v
historických pramenech. Naším úkolem není a ani nemůže
být, abychom zde důsledně odlišili hodnověrné od
smyšleného. Musíme si ovšem být vědomi toho, že portrét
duchovního otce husitství dokážeme načrtnout pouze s

Husův rodiný domek v Husinci, novější stav

Husova narození, jak jsme mohli dospět právě k letopočtu
1371? Budiž řečeno rovnou, že jde o jednu z možných
kombinací. O tu nejpřijatelnější, ač nikoli stoprocentní a
jedinou. Tak historik V. Novotný zastával názor, že se
Hus narodil dříve, už v r. 1369. Opíral své tvrzení o
nej starší pramen, ve kterém se datum Husova narození
vůbec objevilo - z možných eventualit dal prostě přednost
té nejstarší. Naproti tomu P. Freher z data Husovy
promoce na bakaláře v r. 1393 usoudil, že se musel
narodit v r. 1373, neboť bakalářské hodnosti dosahovali
studenti obvykle ve dvaceti letech. Letopočet, jehož se tu
přidržujeme, stanovil historik F. M. Bartoš, když u
jednoho Husova kázání, vztahujícího se k církevnímu roku
1401 - 1402, objevil mistrovu vlastnoruční poznámku: “V
roce kazatelství druhém, věku pak 31". Jde o detail,
ilustruje však potíže, s jakými se badatelé na cestě za
poznáním vstupního období Husova života musejí
potýkat.
Pokusme se nyní opatrně shrnout to málo, co o Husově
mladí dokázali dějepisci vypátrat... Rodák z Husince u
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Prachatic pocházel z chudé a nejspíš početné poddanské
rodiny. Základy vzdělání dostal mladý Jan patrně vskutku
v Prachaticích, na škole znamenité pověsti - chodil prý do
ní i Husův druh Křišťan z Prachatic a Jan Žižka
(prachatický dům čp. 70 je označován jako Husův). Zdá
se, že se školením začal Hus opožděně, i do Prahy na
univerzitu přešel už jako dozrávající mladík starší svých
druhů, v devatenácti či dvaceti. Jméno tehdejšího studenta
filozofické fakulty znělo Jan z Husince. Hus či Husa, “bílý
opeřený pták”, jak sám Jan rád žertoval, byla asi
studentská přezdívka, která se natrvalo ujala, až když se
její nositel stal miláčkem lidu.
Z různých stran se
o
Janových
vysokoškolských
letech doslýcháme
všehovšudy
pár
drobností - nejvíce
na sebe prozrazuje
on
sám
v
Husův rodný domek, starší stav před pozdějším díle, kde
požárem na konci 19. století
se tu a tam mihne
krátká vzpomínka.
Ale i z těch nepatrných reminiscencí lze vytušit, že Jan byl
úplně obyčejný mladík temperamentní letory, zdravé
lehkomyslnosti i radosti, typický žák-darebák, jenž žije na
jedné straně uprostřed studijních starostí a semtam i
neúspěchů, na straně druhé pak v dovádivé atmosféře
mladých lidí milujících recesi, vášnivé diskuse o životě i
společná posezení u džbánku. Na studiích se Hus
protloukal, jak se dalo: “Byl jsem žáčkem lačným,”
vzpomíná, “udělaje lžíci z chleba, dotud jsem jedl hrách,
až jsem i lžíci snědl.” Samozřejmě, snil o lepší
budoucnosti, a to naivně a přímočaře, jak mladé mysli
dovedou. Ani se neskrýval s motivací, která ho do Prahy
na univerzitu přivedla: byl kmánem a chtěl být pánem.
Studentíka žijícího o chlebě a hrachu okouzlovala vidina
přepychu. Představoval si, jak jednou bude v hedvábí
vysedávat u stolu hojnosti, u kněžských tabulí
obtěžkaných
zvěřinou
a
přetékajících dobrým pitím.
Později po letech, otevřeně
vyznal: “Když jsem byl
žáčkem, měl jsem tehdy mysl,
abych byl brzo knězem, měl
dobré bydlo a rúcho a byl
lidem vzácen.” Kolikpak asi
mladých mužů s děravými
Podrážkami
a
hladovým
žaludkem
tenkrát
po boku
Jan Hus jako kněz s
kalichem, vyobrazení na Husově spřádalo podobné
oltámí predelle kostela v sny? Jsou-li mladí vlastní
Chrudimi
velké ideály,
vůbec to
nevylučuje spolupřítomnost mladistvého hmotaření. Zdá
se, že v tomto punktu se “teenageři” z konce čtrnáctého

století nijak podstatně nelišili od dnešních. Toužili prostě
dobře žít, zároveň však pro něco smysluplného pracovat.
S očima otevřenýma dokořán, s myslí přístupnou
novotám, s ústy kdykoli připravenými kritizovat - a bylo
tenkrát co! - hleděli vstříc budoucnosti a věřili své šťastné
hvězdě.
Mládí touží a sní, proto je
plné
iluzí
a
hodně
zjednodušuje.
Chce
být
odměněno dřív, než něco
vykoná.
Pravda,
vidí
záludnosti života i světa,
domnívá se však, že co otcové
pokazili, synové hravě spraví,
neboť věci jsou prostší, než
staří říkají. V představách
jinochů na prahu dospělého
života se ztrouchnivělá část
skutečnosti vždycky bourá
snadno a vidina lepšího světa
je obvykle na dosah ruky. Toť
slušivý omyl mládí. A věčný.
Dnes, včera, před šesti
staletími řešili mladí lidé
podobné
okruhy
otázek,
zodpovídali je s týmž sklonem Alšova idealizace kazatele
poněkud zjednodušovat a betlémského, kresba ve
své době nesmírně
spletilé prohlašovat za prosté.
populární (1899)
Činil tak dozajista i mladý
Hus, na jedné straně hmotařsky okouzlený vidinou teplé
fary, současně však kdesi u korbele v kroužku spolužáků
vášnivě diskutující o prohnilosti církve a rozbujelém
pokrytectví duchovenstva i univerzitních mistrů.
U korbele? Hus, a u
korbele? Neděste se!
Pokoušíme se tu z
trosek
informací
vytvořit
co
nejplastičtější portrét
mladého
Husa,
osmělujeme se logicky
Husův autograf
domýšlet, co skromné
prameny sdělit nemohou, nemíníme však skončit u
karikatury. Hledáme člověka z masa a kostí. A tak je na
místě zmínka o staročeském pivu, které bylo (korbel za
halíř) černou kávou tehdejších vysokoškoláků. Hus, ten
historický, opravdový, nebyl žádný asketa a zarputilý
knihomol, zamčený v kobce studovny. Žil družným,
přátelským, vřele sdíleným životem, a jak sám přiznává,
dovedl nad džbánkem piva prosedět a prozpívat nejednu
noc. Teprve později, “když vyrostl z té rubryky bláznivé”,
zpětně litoval někdejších zábav a pitek, ale nikoli z
nějakého sebemrskačského pokání.
Pokračování příští měsíc
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Beneš a Hácha před válkou, za války a po ní
make the best of it” a těším se nadějí, že má funkce jest jen
přechodné povahy a že v dohlední době bude se mne sňata. Jsem
si vědom, že budu brzy přísně posuzován, ale současnost není
snad nikdy schopna spravedlivého soudu.
Račte, prosím, přijmouti výraz mé dokonalé úcty a přání
nejlepší životní pohody.
Dr. E. Hácha ”

Pokračování:
Beneš si po protestu generálů a politiků uvědomil, že šlo o
život. Rezignoval 5. října 1938. Později tvrdil, že tak učinil pod
nátlakem československé vlády a Hitlera.
Benešův tajemník Prokop Drtina zaznamenal, že po
mnichovské kapitulaci se generálové dívali na zbabělého
prezidenta s nezastřeným opovržením. Benešova popularita
klesla pod bod mrazu. “Raneček bídy”, jak ho později
pojmenoval Moravec, překotně opustil Hrad a odejel do
Sezimova Ústí. Odvezl s sebou několik beden archivního
materiálu, který mu pomohl roztřídit Drtina Nejtajnější spisy
ukryl Drtina v plechovkách pod zemí na statku v Hněvšíně.
Přečkaly válku. Část archivu byla vrácena na Hrad, část zůstala
v Benešově vile, kde ji později našlo gestapo!
(Paní Hana Benešová se zmínila americkému novináři Edvardu
Hitchcockovi, že její manžel měl v úmyslu rezignovat na jaře
1938. Tomu nasvědčuje vzpomínka Václava Řezáče, který
navštívil Beneše na jaře 1946.
“Pane prezidente,” zeptal se Řezáč, “odkdy jste věděl, že bude
Československo kapitulovat?”
“Od jara 1938. Po Rakousku.”
“A proč jste to tedy už tenkrát lidu neřekli?”
“To nebylo možné. Museli jsme udělat gesto - pro
budoucnost”)
Beneš opustil Československo 22. října 1938. Vláda mu dala
pro let do Londýna k dispozici zvláštní letadlo. Byl to Benešův
první let. Z velkých plánů zbyl - aeroplán, koloval lidový vtip.
Mezi stoupenci, kteří se s ním přišli rozloučit na Ruzyňské
letiště, byli dva Moravcové. Emanuel a František, za války šéf
České zpravodajské skupiny v Londýně.
Beneš přiletěl do Londýna potají, jako soukromník. Britská
Foreign Office ho požádala, aby se zdržel veřejných projevů a
politické činnosti.
19. listopadu byl přijat zákon o autonomii Slovenska. Z
Československa se stalo Česko - Slovensko, s rozdělovacím
znaménkem, tzv. K. republika.
30. listopadu byl Emil Hácha zvolen prezidentem.
Beneš poslal Háchovi téhož dne gratulaci tohoto znění:
“Pane prezidente,
vím dobře, jak těžké úkoly budete míti jako prezident
republiky, a přeji proti republice i Vám, aby jí Vaše dnešní volba
v těchto těžkých dobách sloužila k plnému zdaru. Prokázal jste
vlasti veliké služby ve své funkci prezidenta Správního soudu
svou velkou zkušenosti a znalostmi i svým spravedlivým a
rozvážným právním postupem ve věcech často nejdelikátnějšich,
a fakt, že se všichni u nás sjednotili na Vaší volbě, to jen
zdůrazňuje. Přeji Vám, aby se Vám nová práce dařila a aby stát
i národ vyšel co nejrychleji a nejlépe z dnešní situace.
S výrazem upřímné úcty,
Dr. Edvard Beneš ”

27. ledna 1939 poslal Beneš diplomatickou cestou dopis
pražské vládě, aby ji obeznámil se svými plány pro budoucnost.
Naznačil sice možnost propuknutí války na jaře 1939, ale
nevyloučil ani několikaletý marasmus ani “těžké doby okupace.”
Ani Beneš, ani pražská vláda nevěřili, že válka byla za rohem.
Pro eventuální německou okupací předmnichovské vojenské
nejvyšší orgány nepřipravily vůbec žádná tajná skladiště zbraní,
střeliva, vysílaček atd. Z hlediska podzemního protinacistického
odporu neodpustitelná ledabylost.
Beneš se nepovažoval za politického emigranta. Návrat do
vlasti, po dohodě ss vládou, nevyloučil ze svých představ o
budoucnosti.
Benešův bratr Vojta se vrátil do Prahy na vánoce 1938.
Všechny dolary vyměnil za koruny. Za šest měsíců uprchl do
Polska jenom s několika kuličkami zlata, a se dvěma malými
kufříky.
2. února odejel Beneš s paní Benešovou do Spojených států.
Stal se profesorem sociologie na Chicagské univerzitě. Podepsal
smlouvu platnou na deset let.
Počátkem března 1939 začala krize na Slovensku. 10. března
byl předseda autonomní slovenské vlády Josef Tiso zbaven
funkce a vyhlášeno stanné právo v Bratislavě.
13. března pozval Hitler Tisa do Berlína.
14. března vyhlásil Slovenský sněm Slovenskou republiku.
Téhož dne odpoledne požádal Hácha Hitlera o schůzku v
Berlíně. (O dramatickém průběhu jednání jsem přednášel vloni,
pod názvem Roky a dny před nocí rozhodnutí.)
15. března v 6.00 hodinu ranní začala německá invaze do
českých zemí. 16. března vyhlásil Hitler tzv. Protektorát Čechy
a Morava. Když dostal zprávu, jskou válečnou kořist získalo
Německo bez ztráty jediného vojáka, byl u vytržení. Hitler dupal
podpatky do podlahy Hradčan, div že se nepropadl do sedmého
pekla.
Z Hitlerova projevu 28. dubna 1939 v Berlíně vyplývá, že
Německo se zmocnilo: 1582 letadel, 581 protiletadlových děl,
2175 děl lehkého a těžkého dělostřelectva, 735 minometů, 469
těžkých tanků, 43876 kulometů, 114000 pistolí, 1020000 pušek,
3000000 granátů a miliardy pěchotní munice.
Předmnichovské Československo se podílelo na světovém
obchodu se zbraněmi 40 procenty!
Odhaduje se , že české zbrojovky vyrobily během H. světové
války mezi 20 - 30% všech zbraní pro Hitlerovy armády.
Koncem 1943 pracovalo 387000 dělníků v kovoprůmyslu. Na
dvě, tři směny.
Z odpadového materiálu cukrovaru v Kolíně byl vyráběn cyklon
B pro Hitlerovy továrny na smrt milionů.
V rozhovoru s Comptonem Mackenziem, v r. 1944, Beneš k
těmto tragickým událostem pravil: “I já, po všech těch
mnichovských zkušenostech, jsem nepředpokládal, že záruky,
jež daly západní mocnosti Československu jsou mravně

Háchova odpověď z 10. prosince 1938 zněla:
“Pane prezidente,
Váš laskavý list mne dojal, ale také povzbudil v mém
úkolu, který jsem přijal zdráhavé a s největším sebezapřením
jako tvrdý příkaz povinnosti. Těšil jsem se na své skromné
soukromí a na literární práci své dávné záliby. Povinnosti mé
nynější funkce dopadají na mne velice těžce, neboť jsem si
vědom své nedostatečnosti. Snažím se v mezích svých sil “to
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bezcenné, i já jsem se domníval, že Německu bude záležet na
jak se celý národ sjednotil za dr. Benešem. Jeho jméno se stalo
tom, aby si uchovalo alespoň zdání, že uznává tyto záruky. Nikdy
symbolem celého boje za svobodu... V konšpiratívni práci mají
jsem nečekal, že by Němci chtěli násilně obsadit
(doma) velké potíže. Gestapo vyvíjí usilovnou činnost, samo
Československo, leda snad až přímo v den nebo v předvečer
zakládá “odbojové skupiny,”... a pojme-li sebemenší podezření,
vypovězení války. Kromě toho jsem věřil, že válka začne útokem
přikračuje k hrozným represáliím. To vše vede k nesmiřitelnému
na Polsko, a doufal jsem, že bude mít Československo ještě stále
záští vůči všemu německému. “Všechny (první náznak pozdější
dosti sil, aby poskytlo Polákům a západním spojencům určitou
teorie tzv. kolektivní viny, SB) je vypráskat ze země, ty svině,
pomoc... Všechny mé předpoklady a plány byly však zvráceny
všechno jim sebrat, lumpům,” píše známý neznámý, a ostatní
tím,
že jsem nepředvídal
zprávy jsou stejně nelítostné, byť
Hitlerovu akci 14. března 1939,
i ve formě ne tak drasticky jadrné.
kdy si dr. Háchu a dr.
Chtějí prostě novou republiku ve
Chvalkovského předvolal (!) do
starých hranicích, ale bez Němců.”
Berlína a kde se oni, donuceni
1. června se Beneš účastnil
slavnostního otevření Česko hrozbami, odhodlali dát svůj
souhlas (!) k utvoření tzv.
Slovenského výstavního pavilionu
českého protektorátu a svolit (!)
v New Yorku.
5. června promluvil v Českých
k odtržení slovenského území od
republiky. Dr. Hácha se provinil
Budějovicích
Karl
Hermann
tím, že takový dokument vůbec
Frank. Přiznal, že roste odpor vůči
podepsal.”
(Vykřičníky
v
Němcům, a varoval: “Německá
závorce
označují
historické
říše není Rakousko-Uhersko a rok
nepřesnosti.)
1918 se již nevrátí, i když se tvoří
Beneš doufal, že Hácha s
české legie, začíná pracovat maffie
vládou odejdou “včas” - to je
nebo šeptaná propaganda, letáky a
jeho slovo - i s armádou do
řetězové dopisy znovu chtějí
Polska,
takže
zahraniční
svádět a podněcovat český lid,
osvobozovací akce by byla
který po dlouhých štvanicích touží
po klidu a pořádku. Úloha něguše,
ušetřena “kalvárie s dobýváním
uznání,” jako za I. světové války.
kterou hraje pan Beneš, působí na
“Bohužel jsme tomu neušli,”
nás směšně. Dějiny se neopakují,
napsal Beneš v Pamětech,
po druhé se p. Benešovi nedostane
“neboť
v
řadě
těchto
příležitost,
aby
na
mírové
předpokladů a očekávání jsem se
konferenci obelhal svět. Známe
zmýlil.”
přesně i nepřátele ve vnitrozemí a
Tato slova na 88.té stránce
varujeme je. Přejdeme-h k činu,
Pamětí jsou jedním z nepatrného
nezachrání je ani pan Krejčí, ani
počtu Benešových přiznání o
pan Prchala.”
Adolf Hitler pň prohlídce jeho vojska před Pražským
jeho nesprávných předpokladech
19. června uznala britská vláda
a odhadech budoucího vývoje Hradem, než vešel dovnitř kde dupal radostí podpatky do Protektorát - de facto.
podlahy Hrdčan div, že se nepropadl
historických událostí.
15. července
zaznamenal
15. březen 1939 zastihl Beneše
Táborský do deníku zprávu o
v Chicagu. Byla to pro něho, jak píše v Pamětech, strašná rána.
dobrém chování protektorátní vlády, zejména Eliáše, Josefa
Zhrozil se perspektivy budoucnosti, neviděl nikoho jiného, kdo
Kalfuse a Ladislava Feierabenda Také Hácha prý měl dost
by měl a mohl v této situaci pozdvihnout jménem národa hlas k
sympatií. Uznává se, že zachránil národ od nejhoršího, od
vyvrhelů a la Gajda, Bláha, a že tu a tam i od Němců něco přece
protestu a svobodně jednat, než sám sebe.
jen pro Čechy vymůže.
16. března poslal Beneš protestní telegram proti německé
okupaci Rooseveltovi, Chamberlainovi, Daladierovi, Maximu
19. července 1939 se vrátil Beneš do Londýna Foreign Office
Litvinovovi a předsedovi Rady Společnosti národů. Podepsal se
ho opět požádala, aby neporušil zásady pohostinství.
jako bývalý prezident Československa.
23. srpna byla podepsána německo - sovětská smlouva o
31. března uznal Vatikán Slovensko.
neútočení.
1. září vpadlo Německo do Polska Hitler strhl škrabošku
21. dubna oznámily New-Yorské Listy: ^Prezident Dr. Edvard
Sjednotitele Němectva, pod níž se skrývala pravá tvář jednoho z
Beneš ujímá se vedení sjednocené osvobozovací akce
Čechoslováků na celém světě,” a to prý na výzvu všech
největších lhářů, dobyvatelů a vrahů lidských dějin.
3.září vypověděla V. Británie válku Německu.
československých organizací v celém světě.
Polská vláda schválila zřízení České a Slovenské legie. Původní
27. dubna se stal generál Alois Eliáš ministerským předsedou
název Československá legie byl změněný po protestu
protektorátní vlády.
1. května začal vycházet v Paříži Česko-Slovenský boj.
slovenského vyslance Ladislava Szathmáryho. Velitelem legií
byl jmenován Prchala
5. května uznala Velká Británie Slovensko.
Pokračováni příští měsíc
27. května přešel Prchala do Polska.
30. května zaznamenal Edouard Táborský, za II. světové války
Benešův tajemník, do deníku: “Všechny zprávy se shodují v tom,
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Od nožců k protinožcům
absentia. Pražský týdeník Studentský předvoj nás nazval “esy
emigrace.”
(Život je plný udivujících překvapení. 19. prosince r. 1977 byl
v tajném procesu v Praze odsouzen ing. Josef Grohman na 13 a
půl roku vězení pro špionážní činnost ve prospěch cizí mocnosti.
Krátce po zatčení Grohmana zmizel z kremelské scény jeho
dlouholetý přítel Alexander Šeljepin, v r. 1948 první tajemník
sovětského Komsomolu, z kteréhož titulu byl více-prezidentem
MSS. Později to dotáhl až na člena ruského Politbyra?
Dalšími členy Výkonného výboru MSS byli italští bratři
Berliguerové. Enrico se stal koncem sedmdesátých let
generálním tajemníkem Komunistické strany Itálie!)
V letech 1948 - 1950 jsme nevěděli, s jakými mocnými odpůrci
jsme se dali do propagačního potýkání. Davídci pro Goliášům.
Veškeré výlohy pro naše mezinárodní akce jsme hradili z vlastní
kapsy. Pomáhala nám hrstka obětavých anglických studentů a
studentek, hlavně s opravami anglických dopisů a rozšiřováním
tiskovin.
Do francouzštiny a němčiny překládal, sám se ochotně nabídl,
novinář Karl Strauss, pražský Němec. (O pár let později ho
britská
protišpionážní
služba
(Ml 5)
odhalila jako
spolupracovníka čs. Státní bezpečnosti. Donášel StB také na
mne. Protože nepůsobil proti zájmům Velké Británie, mimo
ostudy z veřejného výslechu se mu nic nestalo. Byl však zbaven
britského občanství.
Špiclování mezi exulanty může být hříchem, ale není zločinem.
To platilo a platí po celém světě bohužel dodnes.)
Snažil jsem se získat zaměstnání. Chodil jsem podle předpisů
dvakrát týdně na Pracovní úřad. V r. 1948 ještě platilo válečné
nařízení o kontrole pracovních sil. Tentýž úředník pokaždé
smutně kroutil hlavou a vzlykal skoro jako dravý krokodýl před
zakousnutím, že pro mne nemá nic vhodného.
Štěstí mně stále drželo palce. V 48. tém roce se konaly v
Londýně Olympijské hiy. Protože jsem byl všestranný sportovec,
znal jsem názvosloví a měl zkušenosti z Pražského rozhlasu, byl
jsem přijat českou sekcí BBC jako výpomocný sportovní
komentátor. BBC nás důkladně připravila na náročnou činnost.
V Bush House bylo malé kino, v němž jsme promítali poslední
předválečné Olympijské hry v Berlíně v r. 1936 a cvičili se v
popisování různých sportovních oborů. Přednášeli nám britští
mistři různých sportů, jezdili jsme na závody všeho druhu, po 6
týdnů jsme denně strávili 6 -8 hodin intenzivními přípravami na
velkou událost. Po celou dobu jsem dostával na tu dobu
fantastický plat - 15 liber týdně!
Mezi českými olympioniky jsem znal několik borců. Setkal
jsem se např. s košíkářem “mástrem” Chlupem ze židenického
Sokola a Emilem Zátopkem, s nimž jsem se seznámil na
lehkoatletických závodech v Přerově. (V r. 1942 jsem byl
přeborníkem Moravy v běhu na 80 metrů překážek pro
dorostence.) Během londýnských her v Londýně začal Emil s
rekordy v běhu na 5,000 a 10,000 metrů.
Shodou okolností nám bylo přiděleno vysílání právě v době,
kdy závodil Zátopek. Celá republika přeladila rádiové přijímače
z Prahy na Londýn. BBC obdržela několik set pochvalných
dopisů od vděčných posluchačů v ČSR, vzdor tomu, že
komunistický režim už začal přitahovat šroub třídního násilí.
Domnívám se (jsem po matce velice skromný), že naše
skupinka komentátorů, Zdeněk Mastník, N. Baeck a já, jsme byli

Pokračováni:

O pilitiku jsem jako mladý muž
i neměl zájem. Nyní jsem se ocitl v
jednom středisku HL zahraničního
odboje.
Začal
jsem
dělat
Locherovi písaře, pomáhal při
korekturách Českého boje, letáků,
rozesílání
korespondence,
časopisů, atd. Dopisy důvěrného
Pan Stanislav Berton obsahu psala po večerech paní
Locherová,
která přes
den
pracovala jako sekretářka. Její manžel výborně vařil a já jsem
měl mimo sekretářství na starosti také úklid domu na 25.
Rosedow Road ve Fullhamu.
S Janem Locherem a několika dalšími mladými Čechy a
Češkami v Londýně jsme ustavili Organizaci svobodné české
mládeže (OSČM). Byl jsem zvolen předsedou. Začali jsme
vydávat občasníky Směry (celkem 9 čísel) a Student and Time
(celkem 5 čísel). Soustředili jsme se na činnost proti
Mezinárodnímu svazu studentstva (MSS), jasně promoskevské
organizace, jejíž předsedou byl ing. Joža Grohman.
MSS ospravedlňoval nejen únorové převzetí moci komunisty,
ale drze tvrdil, že ani jeden student nebyl vyloučen z vysokých
škol v ČSR z politických důvodů! Tuto lež jsme snadno
vyvrátili. Ze Západního Německa jsme dostali od uprchlých
studentů originály dopisů Akčních výborů, jimiž byli vyloučeni
z univerzit a technik pro “nepřátelský postoj vůči novému
lidově-demokratickému zřízení”, apod. Kopie těchto dopisů jsme
poslali studentským organizacím nejen v Anglii, ale po celém
západním světě.
Navštívili jsme několik anglických kolejí, informovali studenty
o vývoji v ČSR a zúčastnili jsme se výročních schůzí Svazu
britského studentstva v Oxfordu (1948) a v Exeteru (1949).
Do Oxfordu jsem jel jenom s Janem. Nějaký vtipálek označil
místnost, v níž jsme měli mít přednášku, iniciálkami SČM, tj.
zkratkou komunistického Svazu české mládeže. Připsali jsme na
plakát O, a vše bylo v pořádku. Této schůze se zúčastnil bez
našeho pozvání Grohman. To bylo překvapení. Vypadal
elegantně a sympaticky. Kouřil jednu cigaretu za druhou. Nikotin
ho zřejmě neuklidňoval. Prsty se mu třásly jako starému muži.
Asi jím lomcovala zlost. Snažil se nás zesměšnit, prý jsme
bezvýznamnou skupinou zrádců a fašistů. Z očí mu šlehaly
blesky nenávisti stejně jako jeho společnici.
V Exeteru jsme zorganizovali vystoupení zástupců
studentských organizací ze všech zemí v područí Kremlu. Byl
nás plný velký autobus. V té době bylo zvykem požádat
významné osobnosti o morální podporu. Dostali jsme dopis od
lorda Roberta Vansittarta a filozofa Bertranda Russella (Během
U. světové války držel palce sovětům. Po válce prohlédl
Stalinovu falešnou hru a stal se silným protikomunistou.) Russell
zakončil psaní poznámkou. “Tento papír můžete použít podle
potřeby.”
Několik set přítomných se rozchechtalo.
Grohman do Exeteru nepřijel, protože nedostal vízum.
Zastupovala ho jeho sekretářka, která byla v předešlém roce v
Oxfordu. Také kouřila jednu cigaretu za druhou.
Za činnost proti MSS jsme byli, Jan Locher a já, odsouzeni in
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při nejhorším velice úspěšní.
Pro mne byly Olympijské hry jedním z nej krásnějších zážitků
života, neuvěřitelný sen, z něhož mě nemilosrdně probudila
neúprosná všední skutečnost: povinná docházka dvakrát týdně na
Pracovní úřad, jinak bych ztratil podporu v nezaměstnanosti.
Pri jednání na Czech Refugee Trust Fund (Fond pro české
uprchlíky) jsem se zcela náhodou dozvěděl, že podle razítka s
podmínkami pobytu jsem k zaměstnání nebyl oprávněn. Ouřada
si ze mně po dlouhé měsíce dělal dobrý den. Trust Fund rychle
zařídil na Home Office změnu podmínek.
Úředního šimla poslušný byrokrat si nové podmínky pobytu
prostudoval, zrudl ve tváři a psk mi řekl do očí s klidem
Angličana: “U nás jsou si cizinci všichni rovni. Vůbec nezáleží
na tom, zda jste byl za války naším spojencem nebo nepřítelem.”
Jen stěží jsem se opanoval. Znal jsem však případ, kdy jeden
krajan v podobné situaci na Pracovním úřadě ztratil
sebekontrolu, začal vzrušně vykřikovat, řekl bych sprostě
nadávat, a skončil v blázinci - na pozorování.
Byl jsem poslán za ředitelkou Chatsworth Courtu, což byl velký
moderní činžák v předměstí Earls Court, v němž bydlela tzv.
vyšší společnost: činní a vysloužili diplomaté, generálové,
politici, umělci, vědci a pod. V činžáku bylo také několik
pohostinských pokojů. Dostal jsem zaměstnání jako podvrátný
(under-porter). Začínal jsem od píky. U vchodu do síně velké
budovy byla malá vrátnice, kde jsem přijímal a vydával klíče,
vzkazy, roznášel do bytů noviny, a pod. Nepředřel jsem se. Plat
byl pouhých třicet šilinků (což je půl libry), ale dostával jsem
snídani a oběd nebo večeři a zpropitné, které často bylo vyšší než
plat. Pro svobodného muže to byla ideální pozice.
Do Chatsworth Courtu zavítaly občas známé osobnosti. Byl
jsem představen indickému ministerskému předsedovi Pandit
Nehruovi, israelskému prezidentovi Ben Gurionovi a jiným.
Court patřil australské společnosti United Dominion Trust.
Každý rok u nás přespávali australští tenisté. Ředitelem
světoznámého tenisového turnaje ve Wimbledonu byl nájemník
Courtu plk. MacCauley, který mi každý rok dával volné
vstupenky.
Nájemci domu mě nepovažovali za podvratného, nýbrž za
politického uprchlíka. Jejich sympatické stanovisko mě
umožňovalo přežívat údobí nejistoty. Utěšoval jsem se nadějí, že
má situace je pouze přechodný stav. Doufal jsem stejně jako
všichni jiní uprchlíci, že se brzo vrátím do ČSR, osvobozené od
komunistického režimu.
Z provizoria se stala permanence.
V Chatsworth Courtu jsem byl zaměstnán čtyři roky. Patřily k
nejplodnějším v mém literálním životě. Jakmile ředitelka paní
Hendryová usoudila, že jsem spolehlivý a do denního provozu
zacvičený zaměstnanec, nabídla mi noční směnu. Celý večer a
noc jsem mohl číst a psát, takřka bez vyrušení. Také jsem si po
půlnoci mohl na jedno přimhouřené oko zdřímnout. Dopoledne
jsem po několik měsíců studoval česko - německou historii v
obrovské knihovně Britského muzea. Jeden z divů moderního
světa. Odpoledne jsem pár hodin spal. Mimo články a přednášky
jsem napsal a vydal dvě sbírky epigramů (První kopa tmí, 1950
a Druhá kopa tmí, 1951. První kopa tmí byla pravděpodobně
první publikace Úl exilu.)
Spolu s dr. Robertem Vlachem jsme založili Edici satiry. Mezi
1952 - 54 jsme vydali 9 svazečků epigramů, satir a fejetonů. V
ES jsem zveřejnil: Smích za železnou oponou, Padni komu padni
a přispěl do dvou Výborů exilové satiry.
Robert byl nejen výborný básník, ale také velký idealista. Byl

9

lektorem slovanské literatury na univerzitě v Uppsale (Švédsko).
Aby mohl přispívat na financování ES a Edice Sklizně pracoval
po nocích jako pekařský pomocník! Muž vzácnější nad sůl a
zlato.
V r. 1952 jsem se oženil s Marií Zárubovou.
V r. 1953 jsem se stal členem ČNV.
V r. 1954 se narodil první syn, pak druhý a třetí.
Začaly starosti o rodinu. Ponenáhlu jsem se dostával z proudu
exulantské činnosti. K té jsem se stejně dostal čirou náhodou,
proto jsem si nedělal výčitky, když jsem politiku pověsil na
hřebík. Spolustvořil jsem 3 děti, mou první povinností bylo starat
se o rodinu. S tím jsem neměl vážných problémů. Občas mě
zamrzelo, že jsem nemohl psát, režírovat ochotnické divadlo a
literární pořady v Národním domě na West End Lane. Na
melancholickou sebelítost jsem neměl čas.
Opět zcela náhodou jsem se dostal do výroby bižuterie. Nejprve
jako zaměstnanec, po dvou letech jako samostatný výrobce,
samozřejmě v malém. Pravdu má staré přísloví: Bez peněz do
obchodu nelez! Vyráběl jsem nejprve v kuchyni, pak v malé
světničce a nakonec ve velké ložnici. Až jsem měl základní
nástroje a stroje, našel jsem si dílnu. Zaměstnával jsem 2-5
zaměstnanců. Výroba a všelijaké obchodní problémy mě fyzicky
a psychicky úplně vyčerpávaly. Za deset let jsem nepřečetl ani
jednu knihu, nenapsal ani jednu řádku. Já, který na gymnáziu a
za svobodna čítával několik knih týdně a napsal několik
epigramů za noc. Nezapírám, že jsem byl, jak se říká hezky
polistopadově česky, pořádně frustrovaný.
V r. 1964 mě popadl nápad přesídlit do Austrálie, kam jsme se
původně chtěli přestěhovat po svatbě. Neměl jsem tehdy žádnou
kvalifikaci (Nikdy jsem nezapomněl na mikroaudienci s panem
Dohnálkem. S odstupem času přiznávám, že Dohnálek měl
pravdu. Maturita pro život opravdu nic neznamená). Tak jsme na
cestu k protinožcům zapomněli
Marušce se do neznámé země na druhé straně zeměkoule ani
trošku nechtělo. Obávala se jako starostlivá matka kroku do
přítmí a tmy nejistoty.
“Co kdyby se Ti něco stalo,” namítala, “co si počnu sama se
třemi dětmi v neznámé zemi?”
V Londýně jsme měli okruh dobrých spolehlivých přátel,
výroba už byla zaběhnutá, děti byly ve škole spokojeny, dobře se
učily. Ředitel obecné školy doporučil druhorozeného Pavla do
výběrové školy pro hudebně nadané děti při londýnské opeře
Sadlers Wells. Maruška a její nejlepší přítelkyně Zorka
Flajšnerová si myslely, že jsem se víc než kapénku pomátl na
rozumu.
V r. 1964 nás poprvé navštívila moje maminka z Brna. Také
nechápala, proč chci za moře a oceány. Přijela v květnu, kdy vše,
co mohlo kvést, opravdu kvetlo. Bydleli jsme v blízkosti
Olympijského stadionu ve Wembley.
“Děti,” řekla, “proč chcete odtud odejet, vždyť tu žijete jako v
ráji!”
Věřím, že to nebyla pouze tzv. krize 40. ti letého muže na
počátku středního věku. Monotónní život bez problémů pro mne,
frustrovaného výrobce bižuterie proti své vůli, asi začal ztrácet
na přitažlivosti. Člověku posílí sebevědomí, když se mu podaří
překonat úspěšně překážky života. Cítil jsem se v rohu slepé
uličky. Nedal jsem se od svého úmyslu odradit. Nepomohla ani
slova Maruščina vzdoru, ani její denní časté pramínky slzí.
Pokračováni příští měsíc

funkční příplatek.
Na ten mají nárok např. šéfové a
místopředsedové výborů, kterých bylo
zvoleno 56, předsedové i místopředsedové
pěti poslaneckých klubů i šéfové tří
komisí a sedmi zahraničních delegací.
Funkcionáři výborů si tak přijdou navíc
zhruba o 4000 - 16 tisíc korun měsíčně.
(Článek zkrácen redakcí).
Právo 19.9.1998

Rozbitý satelit málem spustil v
roce 1983 jadernou válku

Bili Clinton vítá prezidenta Václava
Havla ve středu na zahradě Bílého
domu ve Washingtonu.
Český prezident Václav Havel ve středu
na tiskové konferenci podpořil amerického
prezidenta Billa Clintona, který čelí snaze
nezávislého vyšetřovatele K.
Starra
dosáhnout jeho odvolání Kongresem.
Na závěr tiskové konference, uspořádané
po jejich rozhovorech, při níž většina
dotazů na Clintona se týkala dopadu aféry
s Monikou Lewinskou na jeho politickou
věrohodnost a schopnost vést efektivní
zahraniční politiku, Havel řekl, že
americká občanská společnost, tak, jak ji
vedl po šest let prezident Clinton, je pro
něho příkladem. Clinton mu poté viditelně
dojat stisk ruku a poděkoval.
Právo 17.9.1998

Klaus bude brát od ledna o osm
tisíc víc než Zeman
PRAHA (ada, nig) - O více než osm tisíc
korun bude mít po prvním lednu větší
příjem Václav Klaus a Petr Pithart než
jejich rival Miloš Zeman. Zatímco jejich
plat je již léta naprosto shodný a od
Nového roku bude činit 114 600 korun,
zákon dává předsedům Sněmovny a
Senátu větší paušální nezdaněné náhrady
výdajů na reprezentaci, dopravu a stravné.
Nejlépe placeným státním funkcionářem
je tradičně prezident republiky, jemuž se
celkové příjmy od státu zvednou po
Novém roce o čtyřicet tisíc korun měsíčně.
Tím, že vláda rozhodla zvýšit platy v
rozpočtové sféře o 17 procent, zvýšila
zároveň poslanecký plat, který se od nich
podle zákona odvíjí. Přitom základní
hrubý plat v budoucí výši 39 500 korun
bude brát zhruba jen polovina členů
Sněmovny, neboť ostatní získají nárok na

MOSKVA- Brzo ráno 26. záři roku 1983
jaderný
systém
včasné
výstrahy
Sovětského
svazu
vyhlásil
falešný
poplach Varoval moskevské ústředí, že
Spojené státy zahájily raketový útok na
SSSR Tento falešný poplach podle
ruského časopisu Vlasť málem přivedl
svět do zkázy jaderné války. Zprávu o
několika
startech
amerických
mezikontinentálních raket předal sovětský
satelit Oko. Podle tehdejších vojenských
plánů mělo sovětské vedení 20 minut na
rozhodnutí, jestli byl skutečně zahájen
raketový útok a jestli mají zahájit
protiúder svými jadernými zbraněmi.
Podplukovník Stanislav Petrov, který měl
zrovna v tomto okamžiku službu u
varovného systému, měl méně než deset
minut času na analýzu zprávy o útoku, aby
rozhodnul o její věrohodnosti, než ji předá
sovětskému velení. Podplukovník se této
noci 26. září v roce 1983 sám rozhodl, že
varování bylo falešné, protože zprávu o
startu raket nepotvrdily pozemní systémy.
Ministr obrany SSSR Dmitrij Ustinov,
který dostal zprávu od podplukovníka
Petrova, se rozhodl neinformovat tehdy
vládnoucí politbyro, ale sestavil zvláštní
komisi pro vyšetření případu planého
poplachu. Komise zjistila, že satelity OKO
nemají žádnou ochranu proti radiaci
pocházející ze země, která může totálně
narušit jejich data. Ještě hůře dopadl
podplukovník Stanislav Petrov, který po
těžkém stresu z rozhodování o osudu
planety musel strávit řadu měsíců v
nemocnici a pak odešel z armády do
výslužby.
Lidové noviny 23.9.1998

Učitelé v Rusku dostanou místo
výplaty vodku
MOSKVA- Vodku místo měsíční ho platu
budou dostávat učitelé v ruské Altajské
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republice. Důvodem je prázdná státní
pokladna. Zhruba 8000 pedagogů v
Altajsku dostane po 15 lahvích tohoto
oblíbeného moku. Rozhodli o tom činitelé
místních správních úřadů, neúspěšně se
snažících přimět ústřední vládu ke
splacení dluhů. Příslušné úřady v Altajské
republice, ležící asi 3000 kilometrů
východně od Moskvy, se již dříve snažily
částečně uhradit učitelům šest měsíců
dlužné mzdy toaletním papírem a
pohřebními rekvizitami. Jejich snaha však
narazila na nepochopení rozzuřených
pedagogických sborů. Centrální ruská
vláda slíbila vyplatit učitelům v srpnu 40
milionů rublů (2,5 milionu dolarů), svůj
slib však nesplnila, čtk
Lidové noviny 23.9.1998
N odstaveném nákladním automobilu
nalezli celníci 43 Afghánců
Třiačtyřicet
hladem
vyčerpaných
Afghánců nalezli ve čtvrtek příslušníci
cizinecké policie v odstaveném nákladním
automobilu v celním prostoru hraničního
přechodu Rozvadov. Cizinci byli ve velmi
zuboženém stavu a čtyři z nich po
vystoupení z vozidla omdleli. Řidiče vozu
k cestě do Rozvadova údajně donutil
ozbrojený muž v Plzni. Po příjezdu do
Rozvadova řidič vozidlo opustil, vrátil se
do Plzně a případ oznámil policii.
Rádio Praha 25.9.1998
Daně za cigarety na zdravotnictví
Sdružení pro ochranu pacientů požádalo v
petiční akci parlament, aby nechal převést
do státního rozpočtu polovinu spotřebních
daní z prodeje cigaret, alkoholu,
omamných
látek,
provozu
hracích
automatů, prostituce a reklamy na škodlivé
látky. Peníze by měly být určeny na léčbu
osob poškozených těmito látkami nebo
službami.
Sdružení
také
vyzvalo
zákonodárce, aby zrušili povinné členství
v lékařských komorách. Komory prý
nchlídají odbornost a etiku povolání lékaře
a nevyřizují nestranně stížnosti pacientů.
Naopak se proti svému poslání zabývají
financováním
zdravotnictví
a
vypracováním koncepcí péče.
Rádio Praha 25.9.1998
Na Slovensku skončila éra premiéra
Mečiara
Opozice převezme moc, ač HZDS mělo
nejvíce hlasů
Bratislava (Od našeho zpravodaje) -

Vladimír Mečiar už nebude vládnout zemi
mezi Dunajem a Tatrami. Slovenský
premiér a jeho HZDS sice dokázali ve
volbách s rekordní účastí 84,5 procenta
voličů získat 27 procent, a tím těsně
zvítězit mezi jednotlivými stranami, ale
čtyři dosavadní opoziční strany získaly ve
stopadesáti členném parlamentu ústavní
většinu 93 křesel a chystají se převzít moc
ve státě. Slovenská demokratická koalice
získala 26,3 procenta hlasů, Strana
demokratické
levice
14,7,
Strana
maďarské koalice 9,1 a Strana občanského
porozumění 8,1 procenta. "Je třeba říct, že
Vladimír Mečiar utrpěl v těchto volbách
totální porážku, a vůbec není důležité,
jestli je HZDS první nebo druhé,"
prohlásil včera jeden z lídrů Slovenské
demokratické koalice Vladimír Pálko. Sám
Mečiar se včera k ničemu nevyjádřil a
podle všeho se uzavřel ve vládní vile v
Trenčianských Teplicích. Místopředseda
HZDS Sergej Kozlík sice včera řekl, že
hnutí se cítí jako vítěz voleb a bude podle
toho i jednat, ale další místopředseda
HZDS Augustin Marian Húska později
přiznal, že je to Pyrrhovo vítězství. Čtyři
opoziční strany po včerejším jednání
prohlásily, že vládu sestaví samy a žádná
z nich nehodlá vstoupit do koalice s
HZDS. "Potvrzujeme to, co jsme říkali
před volbami. Jsme připraveni převzít moc
a vytvořit vládní koalici těchto čtyř
demokratických stran. Máme ústavní
většinu a důvěru občanů nezklameme,"
prohlásil včera jménem vítězné čtveřice
opozičních stran šéf SDK a možný
budoucí premiér Mikuláš Dzurinda.
Jakékoli naděje HZDS nebo národovců
vymazal i lídr Strany demokratické levice
Jozef Migaš, na jehož povolební vstřícnost
zřejmě Mečiarovo hnutí spoléhalo. "O
vládě s HZDS jednat nebudeme," řekl
Migaš. Výsledek slovenských voleb
přinese podle řady pozorovatelů v
nejbližší době zásadní změny v tamní
domácí i zahraniční politice. Především
ekonomičtí experti však upozorňují, že
nová vláda se hned v úvodu svého
působení
setká
s
obrovskými
hospodářskými potížemi, které jí zanechal
Mečiarův kabinet.
Mladá fronta Dnes 28.9.1998
Kohl po šestnácti letech skončil
Bonn (Od našeho zvláštního
zpravodaje)- Helmut Kohl prohrál včera
německé parlamentní volby a vystřídá jej
Gerhard
Schróder,
vítězný
sociálnědemokratický
vyzývatel.
Tím
skončila celá jedna éra moderních
německých dějin. To je hlavní výsledek

včerejších
německých
parlamentních
voleb,
v
nichž
Kohlova
Křesťanskodemokratická unie (CDU) a
sesterská Křesťanskosociální unie (CSU)
podlehly po šestnácti letech u moci
sociální demokracii Gerharda Schródera
"Doba
He1muta
Kohla
je
historií,"
prohlásil
Schróder.
Podle
volebních
odhadů
získala SPD
4 1,4
procenta
hlasů,
zat í m c o
CDU/CSU
jen
34,7
procenta Do
parlamentu by se měli dostat ještě Zelení
se 6, 6 procenta, Svobodní demokraté
(FDP) se 6,2 procenta a zřejmě také
postkomunistická PDS, která získala 5,2
procenta hlasů. Otázkou včerejšího večera
bylo, jakou bude mít Německo příští
vládu: zda rudozelenou koalici SPD a
Zelených, nebo velkou koalici SPD a
CDU/CSU. "Je to věc, kterou nebudeme
řešit dnes," prohlásil nový kancléř
Schróder.
Včerejškem
skončila
šestnáctiletá vláda kancléře, který se
velkým dílem zasloužil o prohloubení
evropské integrace a o znovusjednocení
Německa.
"Prohráli jsme,
to je
neoddiskutovatelné.
Přijímám
osobní
zodpovědnost za porážku," prohlásil
Helmut Kohl a dodal, že hodlá odstoupit
i z funkce předsedy strany. Jeho ponížení
dovršila ztráta mandátu v domovském
okrsku Ludwigshafen, kde zvítězila
sociální demokratka Doris Bamettová.
"Milí přátelé, chtěl bych vám v této pro
mě smutné chvíli poděkovat," řekl zjevně
dojatý Kohl svým přívržencům, kteří
kancléře přivítali dlouhým potleskem.
"Kancléř Helmut Kohl má můj velký
respekt. Udělal mnoho pro Německo i
Evropu," uvedl Schróder.
Mladá fronta Dnes 28.9.1998
Hillary Clintonova přiletí v polovině
října do České republiky
Manželka amerického prezidenta Hillary
Clintonové navštíví ve dnech 12. a 13.
října Českou republiku, aby se zúčastnila
pražské konference Fórum 2000. ČTK to
potvrdil Martin Krafl z Kanceláře
prezidenta republiky. Hillary Clintonové
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na konferenci, kterou inicioval prezident
Václav Havel, přednese projev k tématu
občanské společnosti. Účast na Fóru 2000
už přislíbily další významné osobnosti,
mezi nimi například jordánský princ El
Hassan bin Talal, nigerijský spisovatel a
bojovník za lidská práva Wole Soyinka,
bývalý americký ministr zahraničí Henry
Kissinger a francouzský politolog Jacques
Rupnik.
Rádio Praha 2.10.1998
Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.77Kč.

Británie

1 GBP

49.45Kč.

Francie

1 FRF

5.34Kč.

100 JPY

24.48Kč.

1 CAD

18.94Kč.

100 HUF

13.52Kč.

Německo

1 DEM

17.93Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.96Kč.

Slovensko

100 SKK

79.56Kč.

Švýcarsko

1 CHF

22.27Kč.

USA

1 USD

28.65Kč.

Japonsko

Kanada

Maďarsko

Č.N.B. Platné od 9.10.1998

Nezaměstnanost v České republice
V ČR je v současnosti 350 690 lidí bez
práce. Je to o 20 666 osob více než ke
konci srpna. Ve srovnání se zářím
minulého roku se počet uchazečů o
zaměstnání zvýšil o více než 103 tisíc lidí.
Podporu bere 177 538 lidí, což je 50,6
procenta všech uchazečů o zaměstnání
vedených v evidenci. Na jedno volné
místo připadá v současnosti v průměru
téměř sedm uchazečů.
Právo 9.10.1998
Ruska prodala ve Varech krajanovi
cizí hotel
Ruský podnikatel Vasilij Bilinčak (jméno
na přání postiženého změněno), vlastnící
v Karlových Varech cestovní kancelář,
měl vždycky sen mít vlastní hotel. Sen se
mu ale změnil v noční můru - při koupi
práv k užívání hotelu v Karlových Varech
naletěl ruské podvodnici. Teď nemá ani
hotel, ani půldruhého miliónu, které za
dům v lázeňské zóně zaplatil neznámé
ženě, která k atraktivnímu objektu v centru
metropole neměla žádná vlastnická práva.
Právo 12.10.1998

Vaše názory a návrhy očakávame čím skôr, lebo veľa
vecí treba organizovať už teraz.

Vítame nových členov klubu a tešíme sa na ich účasť
na akciách klubu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na najbližšiej schôdzi.
Zprávy společnosti Cechů a Slováků v Aucklandu
P.O. Box 28-584, Remuera, Auckland

TROCHU HUMORU PRO ZASMÁNÍ

POZÝVAME Vás týmto na ČLENSKÚ SCHÔDZU,

Ideální muž: všechny ženy po něm touží a věří, že

®
@
®

ktorá sa uskutoční 24. Októbra 1998 v Epsom
Community Halí o 15.00 hod. Čaj a káva bude k
dispozícii, ak donesiete niečo na zakusnutie.

ho jednou potkají. Ale mezitím se vdávají.

Muži, když se sejdou, tak si naslouchají, ženy se
pozorují.

Vačšina našich členov sa už vrátila z dovolenky, boli
by sme radi, keby nám prišli porozprávat svoje zážitky
a skúsenosti a tým spestrili naše stretnutie.

Muž si na kousek papíru seřazuje, jak postupovat:

Dostali sme 4 videokazety pre našu videoknižnicu a
Marika natočila zo Slovenskej televízie 2-dielnou
komédiu. Jej rodina na Slovensku sa bude snažit
nahrať z televízie nejaké filmy, opery, koncerty,
bábkové divadlo atď. Boli by sme povďační, keby sa
našli členovia, ktorí by mohli takýmto spôsobom
obohatiť našu videoknižnicu.

1. srovnat si myšlenky v hlavě,
2. promluvit se ženou,
3. znovu si uvést myšlenky do pořádku.

On: “Chceš vědět, jaký je názor mužů na ženy? Jsou

®

všechny stejné.”
Ona: “A proč je tedy tak často měníte?”
Děti si prohlížejí rodinné album. “Maminko,” ptá se
nejstarší dítě, “kdo je ten krásný pán, co tě drží v
náručí?”
Maminka odpovídá: “Ach, tomu je již třicet let, co jsme se
vzali. To je přece váš tatínek.”
A děti se překvapeně ptají: “A kdo je tedy ten starý,
škaredý, tlustý, plešatý a protivný chlap co žije s námi?”

Pomaly je tu koniec roka, takže je čas myslieť na
Mikuláša, Vianoce a Silvestra. Je to najkrajšie
obdobie roka, no môže byť aj veľmi smutné pre tých,
čo nemajú rodinu. Je preto dôležité, aby sme
usporiadali pri týchto príležitostiach stretnutia a
oslávili sviatky spolu po našom.

’’Tatínku”, povídá chlapeček, “proč sis vzal
maminku?”
“Ty se tomu taky divíš, vid”’ povzdechne si otec.

Mikuláš sa bude konať v nedelu dňa 13.12.1998 v
Epson Community Halí v 15.00 hod. Potrebujeme
nového Mikuláša - poznáte niekoho? Prosíme rodičov,
aby Marike oznámili telefonicky mená a vek detí,
ktoré prídu na Mikuláša - telefón: 576 8135. Marika je
ochotná ušiť pre dievčátká sukničky, mohli by si
zatancovať polku a pripraviť nám tak program, bolo
by to iné a snáď trocha pestrejšie ako doteraz.

Jasnovidka se obrací ke klientovi: “Chcete se oženit
s hezkou mladou blondýnkou, ale vidím nějakou
brunetu, která vám v tom brání”.
“To sedí” odpovídá zákazník. “Ta bruneta je moje žena”.

Šestiletá Zuzanka se ptá maminky: “Maminko, když
se neprovdám, tak budu tak protivná stará pana jako
teta Klotylda?”
Maminka odpoví, že asi ano. Zuzanka se hned zase ptá:
“A když se vdám, tak budu mít muže, jako je náš tatínek?”
Maminka odpoví, že pravděpodobně ano. Zuzanka si
povzdechne: “Osud žen je opravdu hrozný.”

Vánoce. Vzhľadom na to, že celá Marikina rodina
bude v Európe, uvítajú spolu s Berrym na Štedrý
večer tých členov, ktorí budú podobne bez rodín.
Silvester. Maďarský klub nám navrhol oslavy Silvestra
spoločne, jedná sa aj s Poľským klubom. Cena by sa
mala pohybovať medzi $10 - $20, závisí to od záujmu.
Hudba bude reprodukovaná, každý klub si natočí dve
pásky svojej vlastnej hudby. Co sa týka jedla, jedna
možnosť je BYO alebo si priplatíme viac a bude sa
variť - čo Vám vyhovuje viac? Bar bude otvorený.

Těchto osm anekdot poslala redakci:
Ing. Alena Kulheimová, Uherské Hradiště, ČR
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Sportovní události
Stejskal v knize
Vzpomínky na nejrůznější zážitky z
dosavadní bohaté kariéry fotbalového
brankáře Jana Stejskala najdete v knize
Fotbal zezadu autorů Františka Jenčíka a
Petra Jiráka, kterou vydalo nakladatelství
Olympia
"Nejdřív jsem s tím nápadem váhal, ale
pak jsem si řekl, že ne každý má šanci
udělat knihu," přiznal Stejskal, který ve
svých 36 letech hájí branku pražské Slavie
a má za sebou i angažmá v anglickém
Queens Park Rangers či pražské Spartě.
"Rozhodně se necítím jako veterán, o
konci zatím nepřemýšlím," dodal zkušený
gólman. V knize, která stojí 139 Kč,
popisuje mj. i pozadí svého odchodu z
reprezentace a další zajímavé momenty z
působení mezi tyčemi, (hok)
Právo 19.9.1998
Slavia Praha
Slavia Praha zaplatila Plzni za Skálu z
původně domluvených šesti miliónů Kč
zatím jen šestinu. Pokud slávisté svůj dluh
nesplatí v nejbližších dnech, nevydmou se
zřejmě jednání před arbitrážní komisí
ČMFS.
Právo 19.9.1998
ČR vede v Davisově poháru nad JAR
2:0
Úspěšně vstoupili do bojů o záchranu ve
Světové skupině Davisova poháru v Praze
na Štvanici v souboji s JAR čeští tenisté.
Ctislav Doseděl si hladce poradil se
soupeřovou jedničkou Waynem Ferreirou.
Bohdan Ulihrach zvýšil vedení českého
týmu na 2:0, když porazil Marcose
Ondrusku ve třech setech 6:1, 6:2 a 6:1.
Rádio Praha 25.9.1998
První muž přeplaval Atlantik
Quiberon,Praha - Pro Bena
Lecomta to byly týdny plné vody, bolesti,
a hlavně plaveckých temp. Tisíců, statisíců
temp. Tolika, kolik jich je třeba k
přeplavání Atlantiku. Včera udělal ta
úplně poslední a stal se prvním člověkem,
který doplaval z Ameriky do Evropy. Dva
a půl měsíce měl pod sebou jen mořskou
hlubinu, kolem sebe samotu a před sebou
nekonečné kilometry, jejichž počet mu
bral kuráž. Při plavání na ně myslel, i když
nechtěl. "Snažím se nemyslet na tu dálku,
co mám ještě urazit, ale svůj mozek
neuhlídám. Vzdálenost mě děsí," vzkázal
Lecomte šestadvacátý den cesty, kdy nebyl
ještě ani v polovině. Ale jeho motivace
byla silná. Plaval o čest, také o rekord, a
hlavně pro peníze na léčbu rakoviny, na
niž zemřel jeho otec. Získal na 200 000

dolarů. Od 16. července, kdy z pláže v
Haškovi se věří
Nej lepší hokejista světa Dominik Hašek
Hyannis v americkém státě Massachusetts
podle spoluhráčů Buffalu prakticky
vstoupil do vln, urazil 5463 kilometrů v
zajišťuje postup do Stanleyova poháru. "S
rozbouřeném oceánu. Po celou dobu
popisoval cestu a odpovídal na dotazy,
Haškem v sestavě jsme už teď jednou
nohou v play-off," tvrdí útočník Matthew
protože byl se světem spojen internetem.
Co je pro něj nejhorší? "Ani nepohodlí,
Bamaby. "Je to téměř bezchybný gólman,"
chválí dvojnásobného držitele Hartovy
ani monotónnost,
nejvíc mě ničí
opuštěnost," odpověděl Lecomte před
trofeje a majitele čtyř gólmanských Vezina
několika dny elektronickou poštou.
Trophy kouč Lindy Ruff.
Výkon, který včera šťastně skončil,
"Když máte za zády muže, jenž získal jako
nezačal dobře. Lecomte v prvních
první
brankář historie
dva tituly
minutách zabloudil. V mlze a zmatku se
nej užitečnějšího hráče NHL za sebou,
hned se týmu hraje mnohem lépe," pravil
pustil za nesprávnou lodí a nabral špatný
směr. "Ale všichni věděli, že nechci plavat
Ruff. "Jsme na prahu nové sezóny a
do Jižní Ameriky, a tak si mě zase iychle
možná, že všichni čekají víc, než mohu já
našli," řekl tehdy Lecomte.
a celý tým splnit. Nezáleží všechno pouze
Mladáfronta Dnes 26.9.1998
na mně, ale i na celém týmu," zůstává
Tenisté se udrželi mezi elitou v
opatrný třiatřicetiletý Hašek.
Právo 9.10.1998
Davisově poháru
Praha (čen)- Ojedinělým a nečekaným
1. kolo najvyššej hokejbalovej súťaže
způsobem, jasným vítězstvím 5:0 beze
Bratislava 5. októbra (TASR) - Výsledky
ztráty setu, se čeští tenisté zachránili ve
stretnutí prvého kola nového ročníka
Světové skupině Davisova poháru na úkor
najvyššej hokejbalovej súťaže.
Jihoafrické republiky. I bez nejlepšího
1. kolo skupiny Západ:
HBC 07 Žilina - HBK Nitra 6.1
domácího hráče Petra Kordy, který dal
přednost přípravě na individuální turnaje,
HBC Piešťany - Byvoly Nitra 8:7
se Ctislav Doseděla Bohdan Ulihrach ve
IRON Wamors Zvolen - HC FKL
dvouhrách i Jiří Novák s Davidem Riklem
Topoľčany 5:6
ŽSR DAX Zvolen - Victory Stars Dubncia
ve čtyřhře vypjali k mimořádnému
výkonu. Český tým zůstává po baráži mezi
7:5
ŠKB Marko Martin - HBC Atak Prešov
elitou nepřetržitě od roku 1981, kdy
Světová skupina s nejlepšími šestnácti
6:2
ŠK Elán Martin - HBC Fedstroj Košice
týmy vznikla. "Byl to triumf kolektivu,"
připomněl Tomáš Šmíd, který se po šesti
4:3
letech vrátil do funkce nehrajícího
TASR 9.10.1998
kapitána Šmíd pamatuje podobnou, ale
Federace šachu ustoupila požadavku
průběhem ne tak jednoznačnou výhru 5:0
Karpova
LasVegas (ČTK)- Organizátoři
v Praze 1992 s Belgií. Hladké jako teď
šachového mistrovství světa učinili
bylo naposledy v roce 1977 střetnutí také
ústupek vůči úřadujícímu šampiónovi
v Praze s Irskem.
Mladá fronta Dnes 28.9.1998
Anatoliji Karpovovi a přeložili turnaj na
Startér Šindler bude rekordman
začátek příštího roku. Rozhodli tak pod
hráčovým nátlakem, neboť v původně
Pardubice (bda)- Do historie vstoupí
Jiří Šindler, startér Velké pardubické, až v
plánovaném termínu 29. listopadu až 27.
neděli odpoledne zakřičí: "Go! Jděte!"
prosince 1998 ruský velmistr odmítl
nastoupit. Karpov obhajoval svůj světový
Udělá to totiž už po třiatřicáté. Překoná
primát letos už jednou, v lednu proti
tak rekord anglického startéra Velké
Indovi Višvanátanu Ánandovi. Poté, co se
národní v Liverpoolu, který byl v minulém
Světová šachová organizace rozhodla
století při startu tohoto závodu o jednou
méně. Jedenašedesátiletý Šindler chce v
vrátit ke starému modelu a naplánovala
neděli svou kariéru v Pardubicích skončit.
další šampionát na konec roku, svou účast
Přeje dvěma skvělým žokejům, Váňovi na
odmítl.
Cipískovi a Britovi Dunwoodymu na Risk
\z
Mladá fronta Dnes 14.10.1998
eští fotbalisté do 21 let porazili v
of Thunderovi. "Bylo by senzační, aby
nejlepší překážkový jezdec světa vyhrál
Blšanech v kvalifikaci o postup na
mistrovství Evropy své vrstevníky z
Velkou pardubickou. Nedělní mítink v
Estonska 3:0. Česká jedenadvacítka tak
Pardubicích začíná vil hodin. Běhá se i
vede se sedmi body svou kvalifikační
dnes od 13 hodin, vrcholem programu
bude Pardubický St. Leger Staropramenu.
skupinu.
Rádio Praha 14.10.1998
Mladá fronta Dnes 10.10.1998

13

Redakce obdržela dopis od Dr. Anny Tureničové, chargé
ďaffaires Slovenskej republiky v Canbeře, který uvádíme
ve zkrácené formě:

Dříve narozeným

‘

Až. Ti bude sedmdesát, u konce svých sil,
zavzpomínáš, co Ti život dal, i o čem’s snil.
To, co krásné bylo, rád bys přivolával zpět,
vše je stejné, starší jsme jen o desítku let.
Láska, touha, sex a krásno věčně přetrvává,
jen dnes je nám zcela jasno, co je láska pravá.
Chtěl bys opět uchopit ji, chtěl by jsi s ní žít,
jako dříve to však nyní nemůže už být.
Vše je trochu jiné, podstata však věčně stejná,
pravá láska je jen jedna, jen ta - navždy věrná.
Ani dnes Ti po ní velká touha spáti nedá,
každý chce ji míti... Mamě ztracený skvost hledá.

Vážení a milí krajania,
Po návrate z krásnej krajiny, ktorú ste si Vy vybrali za
svoju druhú vlasť, Vás chcem úprimne pozdraviť a
poďakovať za milé stretnutie s Vami vo Wellingtone.
Potešilo ma, že ste prejavili taký živý záujem o toto naše
stretnutie, že ste si prišli porozprávať vo svojej rodnej reči
a že sa úprimne zaujímate o dianie vo Vašej starej vlasti.
Do budúcna sa budem tešiť na každé naše stretnutie, či už
to bude na Novom Zélande alebo tu u nás v Canberre. Na
pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky - na tomto
kúsku slovenskej zeme - budete vždy vítaní. Moji
spolupracovníci a ja sa vždy potešíme každej Vašej
návšteve.
Prajem zo srdca všetko dobré Vám i Vašim rodinám a
ostávam,
S úprimným krajanským pozdravom,
____________________________ Dr. Anna Tureničoá

Báseň složila,

Vlasta Tesaříková, Sydney

Lásce

Poděkování

Kolikrát láska život zjasní,
kolikrát zkříží osud náš?
Když jednou uvadne květ krásný,
proč asi druhý nehledáš?

Chci touto cestou poděkovat všem členům klubu a
přátelům kteří mě zaslali kartu k brzkému uzdravení. Dále
děkuji redakci za přání uveřejněné v minulém čísle
časopisu. Moje rekonvalescence je pomalá a zdlouhavá.
Ještě jednou srdečně děkuji:
_____________________________ J.D. Koppan________

Jestliže láska pohasíná,
pro novou vůni, nový cit,
vytušíš, že druhá, jiná,
nemůže pravou láskou být.

Oznámení
Redakce dostala dopis od firmy:

Knihkupectví a antikvariát Jaroslav Fryč

Jedenkrát prý jen láska kvete,
v životě prý jen jedenkrát,
znamení lásky mnoholeté:
v nitru nám věčně bude plát.

Pražská 14, 460 01 Liberec, Česká republika

Tel: (420) 485 105 755, Tel./Fax: (420) 485 105 243
Milí krajané,
jsme velmi potěšeni, že ač jste daleko od vlasti, stále se k ní
hlásíte a na jazyk český nezapomínáte. Rádi bychom Vám to
trochu ulehčili a zprostředkovali Vám spojení s Vaším bývalým
domovem. Dovolujeme si Vám nabídnout služby našeho
knihkupectví. Jsme schopni Vám zaslat nejen knihy nové, v
současné době vydané, ale i starší, dle Vašeho přání.
Kontaktujeme Vás až knihy vykoupíme, případně Vám je
zašleme obratem, pokud jsou na skladě. Kompletní naši nabídku
můžete najít na internetové adrese: http://www.antik-fryc.cz
zde si knihy také můžete objednat. Objednávky přijímáme hlavně
pomocí elektronické pošty (E-mail: book@antikfryc.cz), ale též
odpovíme na fax či dopis. Velmi se těšíme na naši budoucí
spolupráci.
S pozdravem,
Radomír Škaloud

Za všechno, lásko, cos mně dala,
za každý vzruch, jenž tebou vznik,
i za to, cos mi odpírala,
s úsměvem slastným máš můj dík!
Báseň složila, Vlasta Tesaříková, Sydney
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Visa Requirements for Slovak Rep.
Podrobné informace a formuláře pro žadatele
o vydání pasu a visa Slovenské republiky
můžete dostat od redakce Střípků-Čriepků,
Tel: 478 2177, od pana Koppana Tel: 476 3781 nebo
přímo od Velvyslanectví Slovenské republiky,
47 Culgoa Circuit, O’Malley, Canberra, ACT 2606,
Austrália. Tel: (02) 6290 1516, Fax: (02) 6290 1755

1918- 1998
Sokol Sydney G^mnastic Association Ltd. a
Generální konzulát České republiky v Sydney si vás
dovolují pozvat na oslavu Státního svátku České
republiky u příležitosti 80. výročí vzniku
samostatného československého státu.
V sobotu 31. října 1998 v 19 hodin v Sokolském
národním domě 16 Grattan Crescent,
Frenchs Forest
Po oficiálních projevech a programu bude
následovat koktejl party.

ČSR

ČSSR

ČSFR

Informace pro krajany
Pro členy kteří nebyli v klubu 7. října a mají zájem o
informace, které jsme dostali z konzulátu České
republiky v Sydney mohou zavolat redakci
Tel: 478 2177, nebo Janě Baborové Tel: 567 0510
1.
Informace o současném stavu vízových
podmínek České republiky - Austrálie a Nový

ČR

Setkání

Zéland
2. Přehled států, se kterými má Česká republika

V úterý 22.9.1998 se členové klubu Čechů a Slováků v
čele s předsedkyní Janou Baborovou setkali s novou
chargé ďaffaires Slovenskej republiky pro Austrálii a
Nový Zéland Dr. Tureničovou, která společně s manželem
navštívila krátce Nový Zéland. Zúčastnilo se asi 80%
Slováků žijících zde ve Wellingtoně. Sešli jsme se v
pěkném prostředí Hotelu James Cook v Piano baru, což
bylo důkazem o nehasnoucí zájem o vlast v zemi
nejvzálenější.
Dr. Tureničová ochotně odpovídala na všechny otázky
členů klubu. Přátelská a družná zábava byla v tom
nejlepším ukončena závěreční hodinou.
Po krátkém a vřelém rozloučení nám Dr. Tureničová
přislíbila další společné setkání v našem klubu v únoru
příštího roku.
Všem zúčastněným se setkání moc líbilo a přejí Dr.
Tureničové mnoho pracovních úspěchů v nové funkci.
Za členy klubu redakce

bezvízový styk
3.
Vydávání potvrzení o službě v ČSLA a
Armádě ČR
4.
Novela zákona o rodině
5.
Informace o osvobození zboží od dovozního
cla
6.
Složení vlády a orgánů Parlamentu České

republiky po červnových volbách
v

Půjčky automobilů v České republice
“IRENA” Hasáková, Nesvačily 16,
267 27 Beroun - Liteň, Tel:(420) 311- 684 745
Autopůjčovna Irena pronajímá turistům moderní auta
značky Škoda Favorit za 3.500 Kč. týdně nebo
12.000 Kč. za měsíc. Jinak mají i GM Opel Vectra a
Mitsubishi Colt. Mohou být přistavena na letišti
Ruzyni v Praze.

Společná předvánoční večeře
Výbor klubu chce uspořádat společnou
předvánoční večeři. Zájemci volejte nejpozději do
konce tohoto měsíce hospodáře klubu
Honzu Koppana na Tel: 476 3781,
Předběžný návrh je na sobotu 12. prosince v
restauraci “The Pines”. Vstupné $25.00 večeře a
tanec. Jiné návrhy vítány.
Hospodář: J.D. Koppan

Paní Anna Tureničová s manželem v hotelu James Cook
kde jsme se sešli a pobavili při sklence piva či vína.
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Nezapomeňte na klubovní schůzí
Polský dum, středa 4. listopadu v 19,30 hod
Tajenka k řešení křížovky 14 v minulém měsíci je: Hlupák i příteli špatnou cestu ukáže.
Vyřešení křížovky 15 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.
Minulý měsíc byl na obrázku “Cyprián Majerník” slovenský malíř, vytvářel motivy.
Kdo je tato žena na obrázku? Odpověď příští měsíc.-------------------------------------e’
6.11.1836 zemřel K. H. Mácha, básník
11.11.1686 zemřel Augustin Heřman, první.Čech usídlený v Americe.
17.11.1926 se narodila Vlasta Chramostová, herečka.
21.11.1931 se v Praze uskutečnil 1. celostátní sjezd trampů.
24.11.1909 se narodil Cyprián Majerník, slovenský malíř, vytvářel motivy z rodného
venkovského prostředí (zemřel 4.7.1945).
28.11.1884 se narodila Růžena Nasková, národní umělkyně, česká herečka. Členka
Národního divadla v letech 1907-1948.
29.11.1909 se narodil národní umělec Adolf Zábranský, český malíř a grafik.
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