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Nejznámější poutní místo na Moravě - Velehradská bazilika
Severozápadně od Uherského Hradiště v malebném údolí
1204 vyplývá, že olomoucký biskup Robert je pověřen
se pod siluetou známých tří chřibských vrchů, Holého
založením Velehradského kláštera. Nový klášter se měl
kopce, hradu Buchlova a Kaple sv. Barbory nachází obec
stát mauzoleem Přemyslovců na Moravě. V roce 1207
Velehrad s rozsáhlým areálem bývalého cisterciáckého
požádal velehradský opat Thicelinus papeže Inocence III.
kláštera.
o vystavení papežského ochranného privilegia. To se mu
Zakladatelem velehradského kláštera je moravský
dostalo o rok později.
markrabí Vladislav Jindřich. Ještě před založením, roku
Hlavní stavba probíhala v letech 1215 - 1235. Však již v
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Velehrad. Celkový pohled na areál kláštera
(Foto Petr Zora)
společné vládě,
řemeslníků byla
jak
uvádí
honorována
kronikář Jarloch - “Smířil se se svým bratrem tak, že
dvojím způsobem. Někteří dostávali týdenní úkolovou
budou panovat zároveň oba, onen na Moravě, tento v
mzdu a zkušení kameníci, jejichž práce se podobala práci
Čechách, a že oba jako jednoho ducha budou míti i jedno
sochařské, byli odměňováni výhodnější, časovou mzdou.
knížectví.”
Aby bylo možné kontrolovat kvalitu a množství jejich
Z usnesení generální kapituly cisterciáckého řádu z roku
práce, byli povinni každý opracovaný kámen opatřit

kostel se vším zařízením. Velehrad opět ožil nebývalým
značkou, kterou získali při svém vyučení. Značky se
stavebním ruchem. Zapojeni byli i všichni poddaní
odvozovaly podle tajného klíče od mistrovy značky, tzv.
kláštera. Nejdůležitější opravy trvaly pouze dva roky. K
kořene. Tak se ve středověku chránili před nevyučenými
nejcitelnějším zásahům do podoby klášterního kostela
kameníky a zároveň před nekvalitní prací.
patří jeho zkrácení o celých 14 metrů. Před přestavbou byl
Pozemkové dary zakladatelů učinily z kláštera jeden z
dlouhý 100 metrů a byl tak nejdelším v českých zemích.
nejbohatších na Moravě. Za zmínku stojí i podivné
Počátkem roku 1782 zrušil císař Josef II. všechny bohaté
klášterní obchody. Aby zájem mnichů o modlitby za
kláštery bez praktické činnosti - působení v duchovní
dobrodince byl zajištěn, pamatovali někteří dárci nejen na
správě, ve školství nebo v nemocnicích. Mezi navrženými
klášter, ale také na stůl mnichů. Z takových darů se pak ve
výroční dny smrti dárců vystrojovaly tzv. pitancie byl i Velehrad a tak 27. září 1784 došlo ke zrušovacímu
aktu. Kostel byl zbaven většiny liturgických předmětů a z
mimořádná přilepšení v jídle a pití.
inventáře bylo odebráno mnoho jiných předmětů s
Původ jména Velehrad se vysvětluje doslovným
překladem praslovanského názvu “velí grád” - tedy velký,
vysokou uměleckou hodnotou, které byly později zničeny
nebo rozprodány. Byla také rozebrána knihovna a zničen
mohutný hrad nebo jako hromadný název pro
bohatý archiv.
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Velehrad. Hlavní oltář baziliky Panny Marie Nanebevzaté a sv. Cyrila a Metoděje
vrátila
(Foto Daniel Vrzák)
klášter zapálen
velehradskému
a
ponechán
kostelu až rozsáhlá restaurace v letech 1935 -1939, kdy
svému osudu. Více než 150 let se nic nepodnikalo pro
byly objeveny pozůstatky středověkého cisterciáckého
obnovu nebo alespoň záchranu původní klášterní stavby.
kláštera, které jsou dnes k vidění v přístupném lapidáriu.
Až roku 1571 dal opat Mikuláš Kromer strhnout staré
V roce 1953 byl v klášterním komplexu umístěn ústav
budovy a zahájil výstavbu nového provizorního konventu,
“Vincentinum” z Prahy - Břevnova, určený pro duševně a
který již zahrnoval knihovnu a nemocnici.
Po vypuknutí českého stavovského povstání byl klášter
tělesně postižené osoby.
Mezi mimořádné významné události novodobé
zkonfiskován a na počátku roku 1620 byly klášterní statky
rozprodány. Po bitvě bělohorské se sice poměry vrátily do
velehradské historie patří návštěva papeže Jana Pavla n.
22. dubna 1990, která byla první papežskou návštěvou v
původního stavu, ne však bez citelných finančních ztrát.
českých zemích po téměř 1 000 letech.
První fáze třicetileté války zasáhla klášter několikrát.
Nejtěžší útok podniklo roku 1623 sedmihradské vojsko
Tento článek napsal pro redakci David Janík. Je student
vévody Bethlena Gábora. Během tří dnů zde všechno
5.ročníku Ing. Aleny Kulheimové která vyučuje na
obrátili v popel a trosky.
Soukromé střední škole obchodu, služeb cestovního ruchu
Klášter by asi zůstal ve stavu přestavby ze 17. století,
a provozu hotelů v Uherském Hradišti, ČR.
kdyby nedošlo k další pohromě. Byl jí obrovský požár,
který 27. prosince 1681 zničil všechny klášterní budovy a
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Sportovní události
merický tenista André Agassi se stal

Ä

vítězem turnaje IPB Czech Indoor,
když ve finále porazil Slováka Jána
Krošláka 6:2, 3:6 a 6:3.
Rádio Praha 26.10.1998

Volejbal mění svá pravidla
Tokio (ČTK)- Od příštího roku si
volejbalisté budou zvykat na hru beze ztrát
- první čtyři sety do 25 bodů, případný
pátý, rozhodující jako dosud do patnácti.
Od roku 2000 se už jinak hrát nesmí, s
novým systémem se počítá pro olympijské
hry v Sydney. Extraliga se změnám
mezinárodní federace přizpůsobí už od
ledna 1999. Dosud se hrálo do patnácti
bodů a bod mohlo - s výjimkou páté sady
- získat jen podávající družstvo. Délka
střetnutí by se nyní měla omezit a lépe
časově odhadnout, což požadovaly
televizní společnosti. "Tiebreak se mi
nikdy nelíbil," není nadšen reprezentační
trenér Miroslav Nekola. "Je to ale otázka
zvyku," dodal. Federace schválila i hru
barevnými míči a využití libera, tedy
speciálního hráče pro obranu v poli s
dresem barevně odlišným od spoluhráčů.
S míči v kombinaci modré, žluté a bílé
barvy i s liberem proběhnou už oba letošní
světové šampionáty v Japonsku. "Je to
nezvyk," hodnotil zkušenosti s barevným
míčem
Stanislav
Pochop,
kapitán
národního mužstva. "Nejvíc problémů
mají nahrávači, protože když se míč točí,
střídají se barvy, což je nepříjemné."
Evropské soutěže se však ještě nejméně v
příštím roce budou hrát s bílými míči.
"Musíme volejbal reformovat," prohlásil
předseda federace Rubén Acosta. "Chceme
proniknout mezi první tři sportovní
odvětví co se týče diváků i sponzorů."
Mladáfronta Dnes 29.10.1998
páteční předehrávce
11.
kola
fotbalové Gambrinus ligy zvítězila
Slavia Praha v Edenu nad Opavou 3:0.
Rádio Praha 31.10.1998

V

Na Plzeňsku budou tuto sobotu po
sto letech oficiální dostihy
MIROŠOV- Poprvé po sto letech se na
Plzeňsku opět pojedou oficiální dostihy.
Bude to v sobotu na jezdecké dráze pod
obcí Kakejcov u Mirošova. Zásluhu na
tom má především soukromá stáj Jana
Mudiy. Právě
on
je
hlavním
organizátorem sobotních pěti oficiálních
dostihů, z nichž největší, Velká
mirošovská steeplechase ARRA, se běží
na 4800 metrů. Program, který má začít v
pravé poledne, zahrnuje i dostihy pro

neregistrované koně a jezdce, chybět
nebudou ani dostihy pro malé koně a
ukázky
parkuruskok
mohutnosti.
Očekávají se takové osobnosti jezdeckého
sportu, jakými jsou Václav Chaloupka,
Josef Váňa či Josef Vinklárek. Zatím je
přihlášeno na 120 koní. Doufám, že nám
závody neznepříjemní ochránci zvířat. Ti
totiž často nevědí, proč protestují. Kdyby
si vzati na starost nějakého koně, který už
nemůže jezdit, a dochovali ho až do jeho
konce, pak by teprve poznali, co je to za
práci. Pak by možná i věděli, za co vlastně
demonstrují,
prohlásil
třiatřicetiletý
Múdra. S podnikáním u koní začal před
deseti lety a, jak prohlásil, kdyby měl opět
začínat, udělal by vše úplně jinak. Úvěr,
který jsem si vzal, bych investoval tak, aby
se peníze rychle vrátily. Před pěti lety
jsme za ně začati stavět stáje. Doplatili
jsme na nezkušenost, protože úvěr na 2,8
milionu nás stál další dva miliony na
úrocích, posteskl si majitel stáje v
Mirošově na Rokycansku, která nyní čítá
62 koní.
Lidové noviny 4.11.1998

Tenista Krajíček vzdal v Paříži a
sezóna pro něj skončila
PAŘÍŽ 5. listopadu (ČTK) - V posledním
večerním zápase středečního programu
halového tenisového turnaje ATP v Paříži,
dotovaného částkou 2,300.000 dolarů,
vzdal Nizozemec Richard Krajíček,
nasazený jako číslo 11, za příznivého
stavu pro zranění kolena Švýcaru Marku
Rossetovi. Ten tak postoupil do 3. kola,
kde narazí na Američana André Agassiho.
Krajíček se v příštím týdnu podrobí v
Rotterdamu operaci nemocného kolena a
letošní sezóna pro něj skončila. Svůj
úmysl oznámil již dříve, avšak po vítězství
ve Stuttgartu v minulém týdnu se rozhodl
pokračovat ve hře, neboť forma mu skýtala
dobré vyhlídky pro finále ATP Tour, které
začne 24. listopadu. V Hannoveru
Nizozemce nyní nahradí pravděpodobně
britský tenista Tim Henman, podle
letošního pořadí zatím devátý hráč roku.
Účast mezi elitní osmičkou by měl
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potvrdit v dnešním zápase v pařížské hale
Bercy. Jeho soupeřem bude ve 3. kole
ruský hráč Jevgenij Kafelnikov.
Výsledek: Dvouhra - 2. kolo: Rosset
(Švýc.) - Krajíček (11-Niz.) 6:4, 5:7, 2:5
skreČ.

Jiří Lerch ze Slavie Praha (vlevo) bojuje
o míč s Davidem Fontolanem z FC
Boloňa během úterního zápasu druhého
kola fotbalového Poháru UEFA v Praze.
ČTK 5.11.1998

Boj nej lepších vyhrála Plzeň
F r ý d e kM ístek,Praha (kš, ČTK)V lize házenkářů ztratil FrýdekMístek
první místo v souboji s Plzní, která se stala
podzimním mistrem. V druhé předehrávce
11. kola měla Dukla snadnou práci.
FrýdekMístek prohrál v lize poprvé. V
úvodu sice vedl 5:1, ovšem hosté zpevnili
obranu a do poločasu vyrovnali. Oporou
vítězů byl brankář Štochl, který pochytal
sedmnáct střel. Rozhodující náskok si
mistr vypracoval po přestávce. "Přes léto
jsme pracovali na kondici a to se nám v
nabitém programu vyplácí," řekl plzeňský
trenér
Vladimír
Haber.
Výsledky:
FrýdekMístekPlzeň 19:24 (11:11). Nejvíc
branek: Drabík 7, Kalous 4- Tonar a
Blecha 6, Šetlík 6/1. Diváků: 500.
DuklaNáchod 34:19 (22:10). Nejvíc
branek: Filip 11, Urban 7- Ditrich 5, Farář
a Bílý 3. Diváků: 100.
Mladáfronta Dnes 12.11.1998

Po jednom předčasném startu
plavec končí
Lausanne (ČTK)- Jeden "ulitý" start a
pro plavce skončí závody, na které se
dlouho připravoval. Nové pravidlo zavedla
Mezinárodní plavecká federace pro
olympijské hry v Sydney 2000. Poprvé se
nový předpis vyzkouší příští rok v dubnu
na mistrovství světa v krátkém bazénu v
Hongkongu, postupovat se podle něj bude
rovněž o rok později na šampionátu v
Aténách. Dosud byli plavci vyloučeni až
po druhém chybném startu.
Mladáfronta Dnes 12.11.1998

jisté, že Hus byl charakteristický pyknik. Projevilo se to
zejména ve zralém věku, kdy kazatelova růžolící tvář se
víc a víc zaoblovala, vlasy poměrně rychle přenechávaly
místo čelní pleši, korpulentní tělo nevelkého kněze jevilo
tendenci zvětšovat objem. Alespoň nej starší zobrazení
Jana Husa se skoro bez výjimky shodují v představě, že
kazatel betlémský měl zevnějškem blíž k tehdejším dobře
živeným farářům než k štíhlé vertikále gotických soch.
Nedovedeme o Husově zrání povědět už nic podstatného.
Útržkovitým sdělením z minulosti jsme jen nepatrně
napomohli logikou a představivostí. Spatřili jsme
řadového vysokoškoláka z konce 14. století. Skromně žije,
bohatším závidí jejich zálibu v oblékání podle módy (Hus
z Kostnice svému příteli: “Šat nádherný nikdy nemiluj, jak
já, bohužel jsem miloval!”) Nic lidského mu není cizí.
Pije, zpívá, tancuje, vrhá se do všech studentských
rozpustilostí a zábav, aniž by měl pocit, že žije v hříchu.

Pokračování:
V muži, který v přísného moralistu dorostl postupně,
který vyzrál až s lety, pod tlakem ustavičných bojů, v
nutnosti jednat příkladně, to jest v souladu s vlastními
názory a učením, zazvučela stará vzpomínka na bohémský
život v jiné tónině. Byla povzdechem dřívějšího
marnotratníka, který s lehlým odstupem uznává, že
probenděné peníze mohly představovat hotové jmění v
očích nuzáků. (Hus napsal, že hřešil, posílaje raději “pro
pitie bohatému groš, než dada chudému peniez”.)

Dobová momentka ze školy. Žáčkové sledují lekturu z
půjčených knih, učitel před nimi sedí v písařské stolici

Snad alespoň v náznaku je z toho patrno, jak se Husova
pozdější proměna udála na jednom jediném duchovním
podloží. Jak si jeho mladistvá bohémská tvář i tvář
pozdějšího světce kráčejícího na smrt uchovala společný
rys, totiž ryzí lidství. Jestli na začátku překypovalo
mladistvým elánem a temperamentem, stalo se toto
Husovo lidství nakonec niterným, vroucným, protože
oplodněným láskou k bližnímu. Ale bylo zde od samého
počátku. Sotva by se mohlo zrodit dodatečně, sotva by
uzrálo, kdyby byl Hus od mladistvých let kajícníkem bez
krve, odvráceným od světa a od bdí.
Ačkoli o Husově zrání víme
pramálo, zůstává zjevné, že student
Jan byl uvnitř i navenek pravým
opakem vyzáblého, do sebe
zhrouceného askety. Ostatně platí
to i o jeho fyziognomii a vnějším
vzhledu vůbec. Jako bušilo v
Janově hrudi planoucí srdce,
nikterak nepřipomínal astenika z
rodu poustevníků. Třebaže nám
Dobové zpodobení
valná část fiktivních portrétů
mnicha (13. stol.)
namlouvá pravý opak, je takřka

Ďábelská instituce, sídlo hříchu, středověký hambinec
neboli hampejz v podání dobového kreslíře

Vášnivě rád hraje šachy. A kdo tuto hru umí prožívat,
hrává dobře. (“Buď bohu žalováno - často jsem rád hrával
hru v šachy...”) Poslouchá učené disputace svých mistrů,
saje intelektuální atmosféru středověké Prahy, studuje
bibli, přemýšlí i pře se o teze dobových kritiků. Zatím
nikterak nevyčnívá. Je jedním mezi mnohými. A to je
sympatické přinejmenším v tom, že smíme osud Husův
vnímat a chápat jako lidské drama, jako přirozeně se
vinoucí cestu, jako hledání opravdovosti, jako postupné
zpřesňování a formulování pevného lidského postoje.
Zjišťujeme, že mezi Husem mladíkem a Husem hrdinou
je vzepjat odvážný oblouk jak v katedrále. Oblouk
umožňující dešifrovat to základní: pozdější Janovo
sebeobětování nebylo patetickým gestem výstřední
bytosti, nýbrž prostým důsledkem lidského zrání v pravdě
a nutným vyústěním pevného názorového stanoviska
člověka, který dospěl do mezní situace.
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většinou a českou menšinou na univerzitě propukají, se
týkají principálních stanovisek náboženských i
politických. Tak například Němci v zásadě projevují
mnohem víc disciplíny a dogmatické strnulosti ve věcech
církevních, zatímco Češi, uchovávající si nezávislé vidění,
tíhnou k otevřené kritice. Právě mezi českými intelektuály
se postupně vyhraňuje proud opravného hnutí, v jehož čele
se během několika krátkých let objeví mistr Jan Hus.
Podobně v závažných otázkách týkajících se římské říše
vznkají mezi Němci a Čechy stále častější spory, neboť
první se - zjednodušeně řečeno - přihlašují spíše ke
kritikům vlády Václava IV., druzí spíše k jejím obhájcům.
Nastínili jsme situaci na
Karlově učení tahy příliš
hrubými a tedy zkreslujícími.
Šlo nám však o to, abychom si
učinili
aspoň
rámcovou
představu o prostředí, ve
kterém se koval charakter Jana
Husa.
Je
zřejmé,
že
akademická půda ani zdaleka
nepředstavovala
nějaký
Tomáš Štítný ze
skleník, naopak, byla půdou
Štítného učí své dítky. doslova žhavou, na různých
Iniciála ze Štítného Knih stranách pukající jak při
naučení křesťanského zemětřesení. Otřesů v průběhu
let přibývalo, jejich intenzita
rostla. Mísily se přitom v nepřehlednou masu třenice
národnostní, politické, náboženské, teoretické i osobně
prestižní. A v tomto kvasu si mladá česká inteligence krok
za krokem začínala uvědomovat jak svoje národně
vlastenecké cítění, tak i radikalismus postupně se
formujícího “českého kacířství”.
Hus zrál uprostřed
sílících
svárů.
Byl
vnímavý. Zaujatý. A tak
už zřejmě v prvních
semestrech
studia
postřehl onen závažný
rozpor teorie a praxe,
konflikt mezi slovy a
skutky. Setkával se s
učenými muži, kteří
přednášeli
vznešené
teorie, hlubokomyslné
úvahy
o
ctnostném
křesťanském životě, sami
se však v každodenním
Jedna ze čtyř katedrál na
konání k oněm věčným
území českého státu, perla
pravdám
nikterak
vrcholné a pozdní gotiky,
nehlásili. Kázání ctnosti
kutnohorský chrám sv.
Barbory. Začal se stavět v roce nebylo
provázeno
1380 a byl dokončen později ctnostným jednáním.
až v letech 1481-1499

Cesta na kazatelnu
Nejsme s to vyprávět Husovy osudy, alespoň pokud jde
o první polovinu jeho života, v souvislé dějové lince. Po
dokončení filozofických studií ho častěji zahlédneme ve
víru univerzitního ruchu, ale mihne se a mizí zas z očí.
Jako bakalář a pak mistr svobodných umění často aktivně
zasahuje do palčivých otázek, které pražským vysokým
učením hýbou.
V zásadě se do vření na akademické půdě promítají tři
okruhy problémů. První tvoří konflikty související s
rozkolem v katolické církvi, s jejím zesvětštěním a
mravním úpadkem. Druhý okruh s prvním bezprostředně
souvisí a tkví v neutěšených vnitropolitických poměrech
země. Český stát se zmítá uprostřed občanské války.
Zápas všech proti všem přináší zemi chaos a zoufalství. A
je tu třetí jablko svárů: Univerzita Karlova postupně
vyrůstá z dětských nemocí, početně i intelektuálně zde sílí
český živel, národ vlastně poprvé získává svoji doma
vyškolenou inteligenci, jenomže její duchovní rozlet,
vědecká autorita i společenská váha jsou brzděny
trojnásobnou převahou cizinců, vesměs Němců.

Dobový žánrový obrázek, znázorňující kupčení s
odpustky (15. stol.)

Pedagogický sbor i studenti, čili všichni členové
akademické obce, jsou totiž nezávisle na příslušnosti k
jednotlivým fakultám
zároveň rozděleni podle
domovského původu do čtyř tzv. národů, na národ český,
bavorský, polský a saský. Pro situaci je charakteristické,
že i národ polský představují většinou Němci ze slezských
území a také vlastní národ český je národnostně
nejednotný, jsou do něho zahrnuti i němečtí studenti z
Čech a Moravy. Internacionální charakter univerzity se v
tomto organizačním uspořádání stává břemenem, jež dusí
rozvoj českého živlu. Platí totiž, že všechny závažné
otázky pedagogické i studijní, politické, náboženské i
společenské rozhodují představitelé čtyř národů, takže
Češi, pokud chtějí uplatnit odlišné stanovisko, se
pravidelně ocitají v izolaci. Hlasovací klíč, znamenající
vlastně německou přesilu v poměru tři ku jedné, je
připravuje o ovoce činorodosti. Přitom ostří problému
nemíří do pouhých procedurálních fines, naopak,
názorové odlišnosti, jež čím dál častěji mezi německou
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Beneš a Hácha před válkou, za války a po ní
vhodnost demise protektorátní - “vlastně jen zajaté”- vlády, až
“věci budou zralé.” Učinil také zmínku o Němcích, kteří “u nás
zbudou.”
1. května 1940 poslal Beneš zprávu pro Ústřední vedení odboje
domácího (ÚVOD), s přáním, aby obsah byl dán na vědomí
prezidentu Háchovi, vládě a Národnímu souručenství. Beneš
chtěl mít jistotu, že až dojde k uznání provizorní československé
vlády, o kterém jednal s Velkou Británií, Hácha a vláda by
neprovedu nic, co by mohlo poškodit jeho úsilí... “Ústupnost
Háchy a vlády, jak se projevila zejména kolem 15. března, nám
naši pozici ztěžuje,” vzkazuje Beneš v posledním odstavci.”
Nechci a nebudu nikomu doma předpisovat a rozkazovat, jak má
jednat a jaký postup voht. Ale platí stále moje stanovisko, že za
jistou mez se za žádných okolností nesmí jít.”
9. května zahájilo Německo útok na západní frontě, obsazením
Dánska a vyloděním v Norsku.

Pokračováni:
8. září poslal Beneš, na přání britské zpravodajské služby,
domácímu vojenskému a politickému podzemí rozkaz pro
aktivní sabotážni činnost a otevřené povstání! Mělo být zahájeno
17. září, shodou okolností v den, kdy jednotky Rudé armády
vpadly do zad ustupujícím Polákům a zabraly, podle předem
smluveného plánu s Hitlerem, východní části Polska, obývané
převážně Ukrajinci a Bělorusy.
Plánované povstání v českých zemích a na Slovensku bylo
odvoláno. Nebylo by to prázdné hrdinství?
Kolem 1000 dobrovolníků České a Slovenské legie, tzv.
Polského legiónu, bylo zajato Rudou armádou. Čím hlouběji byli
transportováni do vnitrozemí Sovětského svazu, tím rychleji se
objevovaly pěticípé hvězdy na uniformách a oděvech některých
dobrovolníků. “Hvězdáři,” jak jim říkali nekomunisté, roztrhali
polské bílo-červené prapory a udělali z nich rudé pásky a vlajky.
Menšímu počtu dobrovolníků, včetně Prchalovi, se podařilo
přejít do Rumunska.
19. září 1939 Beneš poprvé hovořil v českém vysílání z
Londýna. Z jeho paměti vypadla slova o prázdném hrdinství.
“Tvoje místo, československý občane,” pravil, “musí být dnes v
řadách nejpřednějších. Celý svět se dívá s uznáním na tvůj
odhodlaný odpor a čeká, že denně a stále budeš zadávat nové
těžké rány svému odpůrci. Nesmí být žádné překážky pro tebe,
nepovoluj, vytrvej, pamatuj, že svoboda se rodí vždycky jen ve
stálém, denním, neústupném a často krvavém boji. (Proložil
Eduard Beneš).
Beneš také oznámil posluchačům, že vyhlásil Německu válku
jménem československého národa.
Podobnou výzvu do revolučního boje proti nacistickým
okupantům opakoval počátkem listopadu. Teprve po
studentských masakrech v Praze 17. listopadu 1939 změnil linii.
3. prosince zdůraznil: “Dnes nežádáme od vás žádných
zbytečných obětí, není třeba podnikat nic, čeho by vaši
utlačovatelé a nacističtí násilníci mohli proti vám zneužít.”
17. listopadu 1939 uznala Francie a 20. prosince i Velká
Británie Československý národní výbor v Paříži. Ve Francii se
začala už od října organizovat československá armáda, pod
vedením Ingra.
Prchala, který se v Polsku zpočátku nechtěl podrobit Benešově
autoritě, byl odstaven, ačkoliv měl vyšší generálskou hodnost než
Ingr. Beneš nikomu nic nikdy nezapomněl a neodpustil.
Nyní věnuji pozornost tajným jednáním mezi Benešem,
protektorátní vládou a domácím odbojem, vojenským i
politickým, pomocí rádiové spojení. Počátkem prosince 1939
poslal Eliáš do Londýna depeši, v níž se podřídil Benešovi.
Beneš odpověděl 14. prosince. Přiznal, že na přání Angličanů
musel vyzvat k vojenskému odporu, ale po demonstracích 28.
října a 17. listopadu se situace vyjasnila. Už nežádal o zbytečné
oběti. Nabádal k opatrnému postupu, ale varoval před
přisluhováním a napomáháním nacistickému režimu. “Přes
jistotu míru sejít nesmí,” zdůraznil.
Pozdravil Eliáše a vzkázal mu, že... “se nemusí také on osobně
obětovat. Důvěrné Vaše vzkazy, že stojí se mnou a s
(československým) Výborem, zde u Angličanů vždycky vykonají
svou dobrou a velikou službu pro naši věc. Proto je dobře, když
je opakujete.”
28. prosince Beneš poslal do Prahy další zprávu, v níž nadhodil

Neville Chamberlain mluví k davu lidu
10. května rezignoval Chamberlain. Ministerským předsedou
Velké Británie se stal nesmiřitelně protiněmecký Winston
Churchill.
17. května protektorátní vláda odpověděla Benešovi: “Musel by
znát okolnosti, pro které nebylo možno v minulosti postupovat
jinak.” Vyslovila obavu z možnosti, že by nacisté dosadili do
čela vlády fašistu Ryse, jehož proněmecké projevy by byly ještě
horší.
Beneš odpověděl 20. května:... “Kompromitovat nás nemůže
nějaký Rys. Ten si může prohlašovat, co chce. Každý ví, že je to
náš Quisling. Hácha však byl zvolen Národním shromážděním.
Představuje proto i pro západ stále ještě formálního představitele
národa.”
5. června rezignoval Daladier.
Novým francouzským premiérem
se stal Paul Rejnaud.
6. června Beneš požádal Eliáše,
aby vysvětlil, proč došlo k
Háchovu gratulačnímu telegramu
k Hitlerovu vítězství. Beneš
varuje: “Dosud jsem neřekl ani
veřejně ani soukromně nic proti
vládě, ani proti prezidentovi.
Naopak. Důsledně jsem je hájil.
Dojde-li nyní k těmto změnám (tj.
projevům kolaborace, SB), bude
dále tato situace neudržitelná.
Musel bych dělat veřejné projevy
Edouard Daladier mluví proti nim a tomu se chci vyhnout
k lidu
v zájmu budoucnosti a v zájmu
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jednoty národa za každou cenu. Nechci, aby v očích národa se
někomu jedni jevili jako vlastenci a jiní - i když jednali pod
tlakem a i v přechodném zájmu národa - jako prospechári a
defeatisté nebo dokonce zrádci.”
22. června byla podepsána smlouva o příměří mezi Francií a
Německem.
Na Benešův dotaz ze 6. června protektorátní vláda odpověděla
15. července: “Háchův telegram vynucen a vymámen... Třeba
chápali situaci, metody a atmosféru u nás.”
21. července 1940 uznala Velká Británie prozatímní
Československou vládu v Londýně.
28. září zachytil Vladimír Krajina, který řídil tajné rádiové
spojení mezi domovem a Londýnem, zprávu s Drtinovým
úvodem: “Budeme vám dávat dlouhou depeši prezidentovu pro
Havla, tj. Háchu a rodinu, tj. protektorátní vládu (SB). Nechceme
v její stylizaci měnit ani slovo, protože je to rozhodnutí
historického významu. Je-li možno, bylo by dobře, aby bylo
doslovně odevzdáno Havlovi a tátovi (?, asi Eliáš, SB). Havlovi,
je-li možno, přímo.” (Proložil SB.)
Beneš opět varoval, že projevy loajality vůči říši se nesmí
opakovat. Řeči protektorátní vlády proti emigraci ho přinutí, aby
vystoupil z rezervy, kterou se snažil až dosud stůj co stůj
zachovat. “Prohlášení, že je v zájmu národa zapojit se do říše a
připoutat se ke kultuře německé,” vzkázal Beneš, “nemělo nikdy
vyjít z úst žádného Čecha.. Přijímat veřejně dva státy a národy český a slovenský - a dávat tak znovu sankci hitlerovskému násilí
15. března 1939, je zrada na českoslovenství... Podobné projevy
zadávají našim cílům do budoucna těžké rány... Upozorňuji na
historickou odpovědnost vlády a Háchovu a zdůrazňuji, že jsem
je včas varoval. Odpor Háchův a vlády by naopak v této situaci
v historickém světle Háchovu roli a jeho vlády do značné míry
ospravedlnil za to, co se stalo od 15. března Dávám poslední
varování a nepomůže-li to, znamená to definitivní roztržku.”
11. října odpověděl Eliáš. Slíbil předání Benešovy depeše
Háchovi. Vzkázal, aby Beneš věřil, že protektorátní vláda chce
nejlépe prospět věci. Prohlášení o loajalitě bylo učiněno pod
nátlakem a hrozbami celému národu.
25. prosince přišla do Londýna důležitá zpráva “Dohalský
minulý týden u Háchy. Upozornil ho, že události jdou rychleji,
než se počítalo. Žádal ho, aby ho mohl kdykoliv informovat. Na
to řekl Hácha, který se cítí velice unaven a mdlý: “Jsem Vám k
dispozici, kdykoliv si budete přát. Těším se, až to odevzdám. Vy
víte, komu.” Dohalský odpověděl: “Děkuji Vám.” Hácha
pokračoval: “Do ráje už s Vámi nepůjdu, já zůstanu stát na
prahu.”...
15. ledna 1941 Beneš poslal do Prahy své stanovisko k
zamýšlené demisi Háchy a vlády... “Počítal jsem vždy s tím, že
krise vlády a postavení Háchova přijde. Uvědomoval jsem si
vždy, že to bude pro ně příležitost rozhodnout se, v jakém světle
se bude jevit jejich role v historii... Soudí-li Hácha, že ještě
odcházet nemá, je třeba za každou cenu zabránit tomu, aby Eliáš
nepadl sám. Nezapomínat, že Frankův boj o legionáře je
symbolický, je to boj o náš první odboj, o republiku, o jednu z
největších dob naší historie... Odstoupení Háchovo nevyžaduji
kategoricky, ale s ním souhlasím, jestli on už sám cítí, že odejít
má... Jinak z hlediska jen zahraničního odstup celé vlády i s
Háchou by byl jen doklad, že celý národ jde s námi a že je v
odboji. Proto by zde působil velmi účinně.”
20. ledna poslal Beneš Eliášovi další úvahy o politickém
prospěchu demise vlády a Háchy, v něhož vyslovil plnou důvěru:
“Začala-li tato přesná spolupráce a je-li možno v ní pokračovat,

bude to mít pro stát velikou důležitost. Jak jsem řekl, britská
vláda je informována a působí to zde velmi účinně. Chápe teprve
nyní jasně můj dosavadní postup k Vám. Znamenalo by to
ovšem, že vláda v Praze nejsou Quislingové, znamená pro zdejší
vládu a naši politiku před Angličany velké plus. A mravně pro
národ v budoucnosti to bude veliká věc. Proto nepovolovat a
nyní i nadále držet úzkou spolupráci s Londýnem. Souhra může
být dokonalá.”
30. března 1941 byla odeslána z Londýna do Prahy depeše, s
těmito instrukcemi. Dodejte, prosím, naprosto určitě, Háchovi,
Eliášovi a vládě tento vzkaz Beneše: “Vcházíme do poslední fáze
války, v níž se jasně a veřejně ukáže, že Německo prohraje. Fáze
ta bude trvat maximálně tři, čtyři měsíce. Výsledek bude takový,
že celý svět zřejmě uvidí, že válka pro Německo je ztracena a že
to začne patrně i přímo připouštět Německo.”
Z obsáhlého Benešova výkladu situace vyplývá jeho nesprávné
podcenění německého válečného potenciálu. Na jaře 1941 Hitler
se žádným předčasným nerozhodným separátním mírem
nekalkuloval. Připravoval útok na Sovětský svaz.
Beneš, na základě svých představ a dohadů, požádal, ba
poprosil Háchu a vládu, aby “naprosto rozhodně byly odmítnuty
ať jakékoli hrozby, ať jakékoli nabídky” z německé strany.
Vyslovil požadavek, aby “prezident Hácha a vláda byli
připraveni na jeho požádání se vzdát okamžitě svých pozic, jako
projev faktu, že se necítí již v ničem zavázáni k dosavadnímu
dočasnému stavu, co se týče říše a protektorátu.” Beneš chtěl
využít resignace jako “doklad a projev smýšlení celého národa,
který chce být plně svoboden a žádný kompromis s Německem
nepřijme.”
Beneš pozvedl varovný prst. “Nikdo z našich lidí nesmí se
propůjčit k projevům, které by znamenaly desaveu naší akce pro
plnou restauraci republiky... Rozhodující bude proto jedině gesto
a postup Háchův, jako voleného prezidenta a toho, jenž byl 15.
března 1939 v Berlíně. Je třeba už dnes postupovat tak, aby
dojem v cizině, že jste dobrovolně přijali protektorát a že se
národ s tím smiřuje, se nadále nezvyšoval a nezesílil.”
Beneš dal Háchovi a vládě na vědomí svá jednání s britskou
vládou o uznání české zahraniční vlády a budoucích hranicích
bývalého Československa Proto chtěl mít potvrzeno, že
“prezident Hácha a vláda s naznačeným postupem souhlasí a že
v daném momentě se zachovají dle toho, jak to zde potřebujeme.
Rozumí se samo sebou,” končí tento odstavec Benešova vzkazu,
“nikoho do nemožnosti nepoženeme a že také budeme dbát
poměrů doma”
26. března Beneš poslal Háchovi, Eliášovi a protektorátní
vládě dodatek k předcházejícímu výkladu: “Ve chvíli, kdy Hitler
a Neurath přijdou s nabídkami koncesí, budou se nalézat v situaci
Karla Habsburského v r. 1917 a z jara 1918. Tehdy naši právem
a správně nepovolili. Německu půjde zase jen o podvod a nové
násilí. Nic z toho, co slíbí, nemá ceny. Půjde mu jedině o získání
nového podpisu a nového souhlasu, aby mohlo naši věc předložit
světu jako vyřízenu. Zde by to pokládali za zpečetění našeho
osudu. Proto nic nedojednávat, s ničím nedat souhlas, nic
nepodepsat. Dobrovolný podpis na nějakém prohlášení, o
zařazení do říše za koncese v protektorátě, byla by věc osudná daleko horší nežli vynucený podpis z 15.3.1939. Opakuji, že
mám v Háchu plnou důvěru, že věřím, že nepodlehne nátlaku ani
německému, ani našich oportunistů. Věřím stejně, že nepovolí
Eliáš a bude plně svého šéfa legionářsky podporovat.
Pokračováni příští měsíc
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Od nožců k protinožcům
Hospodářská situace se pozvolna zhoršovala. Mzdy a různé
daně a poplatky šly neustále nahoru, takže na konci roku pro nás
v bance skoro nic nezbylo k dobru. Zaměstnanci odjeli na
dovolenou, my jsme seděli na zahradě. Úmorná práce a starosti
mě pomalu ale jistě přestávaly bavit.
V té době se mě otázal jeden zákazník: “Proč nepřejdete do
maloobchodu? Nebudete mít pravidelné bolení hlavy, každý den
něco prodáte, každý den uložíte nějaké peníze do banky, život
bude daleko snažší.”
Slíbil, že najde obchod s bižuterií, který bychom s Maruškou
snadno vedli. To se mu opravdu podařilo. Dílnu jsem prodal za
pakatel, hlavně, že jsem se dostal z výroby! Maloobchod
samozřejmě nebyl tak snadný, jak jej zákazník vylíčil. Problémy
s financováním pokračovaly, dodavatelé hotového zboží museli
být zaplaceni do třiceti dnů, ale dvacetileté denní noční starosti
se opravdu snížily na přijatelné minimum. Nemusel jsem běhat
a lítat za velkoobchodníky a dávat úvěr. Zákazníci chodili pro
změnu k nám. Platili hotově.
V obchodě jsem měl konečně více času pro sebe. Začal jsem
opět pilně číst. Skoro 20 let jsem byl mimo exilovou činnost.
Měl jsem co dohánět. Děti vyrostly. Michal studoval vysokou
uměleckou průmyslovku, Pavel šel po maturitě na hudební
konzervatoř, Petr na medicínu.
Bratranec Miloš Večerka, který pro nás několik let pracoval,
mně jednoho dne půjčil dvě knihy: Paměti gen. Františka
Moravce Špión, jemuž nevěřili a Pláč Koruny české od Václava
Černého. Přečetl jsem je na posezení. Nemohl jsem si
nepovšimnout mnoha rozporů v kapitolách o atentátu na R.
Heydricha Čemý byl od mládí mým idolem. Čítával jsem
Kritický měsíčník a na Karlově univerzitě jsem chodil na jeho
vynikající, poutavé, i zábavné přednášky. Řekl jsem si, že se na
atentát podívám se zvětšovacím sklem dobře informovaného
badatele. Vždyť jsem chtěl studovat srovnávací literaturu!
Díky další náhodě (můj život je opravdu plný šťastných náhod)
začala nová kapitola žití. Konečně! Poslední jiskřička literárního
talentu a zájmu, skoro zadušeného nepříznivými politickými
vnějšími okolnostmi, zřejmě ani po tolika letech nevyhasla
Maruška a přátelé mě od mého úmyslu odrazovali s poukazem
na to, že ze Sydney a pouhou korespondencí se historický
průzkum dělat nedá! Proč ztrácet čas studiem senzačního
incidentu, o kterém už všechno bylo dávno do nejmenších
podrobností napsáno?! Nebude to pouhé drolení starých
písemností? Slovíčkaření?
V r. 1977 jsem začal mírně posedlý touhou po pravdě hledat
prameny o atentátu a pamětníky oné hrůzostrašné doby. Ve
zdejší Státní knihovně jsem nenašel ani jednu knihu. Štěstí,
opravdu s velkým Š, opět pomohlo tomu, kdo si sám chce
pomoci. Od pokladníka Sokola Jiřího Jelínka jsem se dozvěděl,
že v Sydney žijí dva parašutisté.
Vyhledal jsem kpt. Oldřicha Pelce, člena paraskupiny Potash.
Půjčil jsem mu Moravce a Černého a také Nejen Černé uniformy
od Miroslava Ivanova Prý, abych přišel za týden, až si vše
prostuduje a promyslí.
Čekalo mě milé překvapení. Pele byl značně rozrušen. Jadrnými
vojenskými výrazy odsoudil paměti Moravce, v nichž našel
velký počet nepřesných údajů. Dozvěděl jsem se, že byl po válce
několik měsíců vedoucím zvláštního oddělení na Hlavním štábu
v Praze, vyšetřující činnost parašutistů. Vytáhl ze zásuvky

Pokračováni:
Let do Austrálie trval skoro tři dny.
V Asii řádil cyklon. Pilot se pokusil
třikrát přistát na úzkém velice
nebezpečném letišti v Hong Kongu,
navíc
obklopeného
menšími
hornatými ostrůvky. Protože byl
silný vítr a nízké mraky namířil do
Bangkoku, kde jsme přenocovali.
To bylo štěstí jak pro nás, tak pro
Pan Stanislav Berton děti, které dlouhý let těžce snášely.
Nejmladší Petr, ani ne tříletý, byl
cestou velice rozrušen. Druhý den na trase do Singapuru se opět
přihnal cyklon, tak jsme letěli na Formosu (Taiwan), která byla
tehdy v horkém válečném napětí s Čínou. Pilot zprvu nedostal
povolení k přistání, protože let nebyl předem ohlášený. Kolem
nás létaly stíhačky, báli jsme se, že nás zestřelí. Po přistání jsme
museli zůstat v letadle. Vstoupilo několik čínských důstojníků a
důkladně kontrolovali všechny pasy. Naše rodina se jim nelíbila,
protože jsme cestovali jen na australský dokument, kus papíru s
fotografiemi. Byli jsme rádi, když jsme odstartovali k letu do
Darwinu a potom do Sydney, kde jsme přistáli 3. července 1964.
Přiletěli jsme po půlnoci. Velkoměsto pod námi zářilo milióny
žárovek. Vypadalo jako obrovský kus stříbrným pecnem měsíce
ozářené noční oblohy, plné jiskřivých hvězd, spadlé na zem.
Probudili jsme se do krásného “zimního” dne. Zamiloval jsem se
do Sydney na první pohled. Nad námi azurové nebe bez mráčku,
“zimní” teplota 22 stupňů, krásný vzduch. Jaký rozdíl proti šedé,
skoro šest měsíců v roce zatažené a deštivé londýnské obloze.
Hned jsem si začal v duchu pobroukávat: Jak můžeš být
zamračený, když máš modré nebe nad hlavou...
Děti brzo zjistily, že v Austrálii budou mít zdravější život než
v začmouděném přelidněném Londýně. Jezdili jsme na plovárnu,
k řece, na pláž, na výlety do přírody. S tou jsme byli obklopeni
neustále. Našli jsme malý domek v sydneyském předměstí
Roseville, na okraji národního parku. Pro mladou rodinu ideální
prostředí. Maruška viděla, jak jsou děti šťastné, tak se po pár
letech uklidnila. Práci jsem našel třetí den po příletu. Australané
i Novoaustralané, přistěhovalí téměř ze stovky různých států z
celého světa, byli velice přátelští.
Věřím, že rozhodnuti přestěhovat rodinu do Austrálie mně
ponoukl Bůh. 14 dní po příletu do Sydney mně specialista našel
na plicích nádor nervového původu. Kdybychom nepřesídlili do
Sydney nádor by se rychle rozrostl a pravděpodobně proměnil v
rakovinu. Necítil jsem vůbec žádné bolestivé příznaky záludné
choroby. Komplikovanou operaci jsem přežil, jinak bych nemohl
po 34 letech napsat nástin svého životopisu, maratónského běhu
- s překážkami. 14 dní po operaci jsem byl zpátky v zaměstnání.
Doktoři se divili, jak rychle jsem se zotavil.
Tvořil jsem nejprve modely pro odlévání bižuterie, pak jsem
vyráběl stříbrné a zlaté šperky. Po dvou letech jsem se
osamostatnil. Začal jsem vyrábět bižuterii nejprve v garáži a pak
jsem si našel dílnu. Jeden rok jsem zaměstnával 12 osob.
Přestože v Austrálii byla výroba snadnější než v Anglii, měl jsem
samozřejmě po tolika letech ve výrobě více zkušeností, byl jsem
zapražen od časného rána do půlnoci. Problémy se zaměstnanci
a financemi byly po všech stránkách vyčerpávající. Opět žádná
četba, žádná tvorba, četl jsem jen nedělní noviny.
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psacího stolu asi tucet papírů. Z obsahu jsem zjistil, že to byly
výpovědi domácích pomocníků parašutistů, mezi nimi výpověď
Františka Šafaříka o jeho spolupráci s Jozefem Gabčíkem, Janem
Kubišem, kteří atentát uskutečnili a jejich pravou rukou, hlavním
ubytovatelem Janem Zelenkou - Hajským!
Ani ve snu mně nenapadlo, že objevím hned na počátku
vzkříšeného historického koníčka vojáka s takovými znalostmi
a doklady! Pele vzal do rukou knihu Ivanova, prolistoval jí a řekl:
“S monology “profesora chemie” všechno nehraje. Ve vyprávění
jsou mnohé nesrovnalosti. Je to lhář! Já Vám to snadno dokážu.”
To bylo pro mne trochu ostré. Netroufal bych si nazvat někoho
lhářem jen na základě zdánlivě logických dedukcí. Každé tvrzení
musí být podloženo doklady nebo svědectvími, možno-li z
několika stran. Podle Slovníku spisovné češtiny pravda je
souhlas tvrzení se skutečností. Odešel jsem od Pelců pohlazený
mečem Pravdy.
Dostal jsem za úkol vypátrat, kdo byl “profesor chemie”. Ivanov
v české verzi své studie žádného pamětníka nejmenoval pravým
jménem. Zakrátko jsem dostal od přítele Zdenka Mastníka, s
nimž jsem spolupracoval při Olympijských hrách v Londýně,
nyní majitele knihkupectví Interpress Ltd., několik knížek. Mezi
nimi byl anglický překlad Ivanova, v němž jména svědků
kupodivu byla uvedena “Profesor chemie” byl Ladislav Vaněk,
vedoucí činitel sokolského odboje, zatčený gestapem na počátku
září r. 1943. To jméno mně bylo povědomé. Teprve až jsem
dostal brožurku Petra Kettnera Konec černého vraha, s fotografií
Vaňka, jsem si byl jistý, že šlo o mého bývalého profesora
chemie, který nás vyučoval v září 1941 na IV. reálném gymnáziu
v Brně - Židenicích, původně na Křenové! Na počátku října
zmizel do neznáma
To bylo překvapení. Žák bude rozebírat činnost svého bývalého
učitele. Jak neuvěřitelně románová náhodička Nevymyslel jsem
šiji.
Díky vydavateli australského Hlasu domova Františku Váňovi
jsem získal adresu Marie Provazníkové, bývalé náčelnice Sokola
Sdělila mi důvěrně, že se mohla stát obětí provokace gestapa, s
nímž v jejím případě Vaňek spolupracoval. Provazníkové
poskytla informace o Vaňkovi s podmínkou, že je zveřejním až
po její smrti. To nám nevadilo. Nyní jsme měli jistotu, že s
Vaňkem nebylo všechno v pořádku. Pátral jsem dál, ještě s
větším zápalem. Byl jsem se na dobré stopě. Rozeslal jsem do
světa sta dopisů.
Získal jsem zápis o procesu nacistického tzv. Lidového soudu
v r. 1944 v Berlíně s dr. Janem Kellerem, posledním starostou
Sokola Na základě Vaňkova křivého svědectví byl Keller
odsouzen k smrti a popraven.
(Ivanov se mamě pokoušel získat tento doklad prostřednictvím
Čs. Státního ústředního archivu z východoněmeckého archivu.
Prý se tam nenalézal! To naznačovalo, že Vaňek byl pod
ochranou komunistických úřadů.)
Díky Mirko Janečkovi, vydavateli Kanadských listů a JUDr. J.
Němcovi, tajemníkovi Čs. Společnosti pro vědu a umění ve
Washingtoně se mi podařilo vyhledat další zajímavé postavy H.
zahraničního a domácího odboje. Objevil jsem záznam Arnošta
Heidricha, člena domácí odbojové skupiny ÚVOD, napojené na
Londýn, o vyjednávání s Vaňkem ke konci dubna a na počátku
května r. 1942 o depeši “Na přání Jindry”, vyslovující námitky
proti plánovanému atentátu.
Z rozboru každého slova každé věty depeše a vnějších okolností
vyšlo najevo, že Vaňek nemohl být autorem depeše, jak tvrdil
Ivanovovi a jiným autorům. (O této záležitosti jsem v r. 1987
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vydal studii Depeše na přání Jindry.)
Jakmile jsme usvědčili Vaňka z několika vyložených výmyslů
a zrady, ztratili jsme důvěru téměř ve všechny jeho historky. Kdy
básnil jako baron Prášil a kdy pověděl pravdu?
Dostal jsem nové vydání Ivanovových Nejen černé uniformy.
Při pozorném čtení jsem zjistil, že autor provedl v povídkách
“profesora chemie” škrty, jeden monolog vynechal a na mnoha
místech přidal slůvka asi a prý. Z těchto změn jsme usoudili, že
také Ivanov ztratil ve Vaňka důvěru a opravil jeho vyprávění tak,
aby více odpovídala prokázaným historickým faktům.
Tři sobě osobně neznámí muži, vzálení na 20 000 kilometrů od
sebe, dospěli v případě Vaňkových “vzpomínek” ke stejným
závěrům.
Od dr. Vlastimila Klímy, přítele paní Locherové, (byl jedním z
hrstky nekomunistických poslanců, kteří v čs. parlamentě
protestovali proti přijeti Mnichovské dohody čtyř velmocí na
konci září r. 1938, vězněný jak nacisty, tak komunisty) jsem
dostal adresy Vaňka a Ivanova. Oba byli opatrní v navázání
písemného styku. To bylo pochopitelné. Žili v Praze. Veškerá
korespondence z ciziny a do ciziny byla StB ofotografována.
(V r. 1994 jsem se v Památníku na Žižkově zúčastnil semináře
o počátcích odboje v Polsku v r. 1939. Po semináři jsem byl
představen historikovi, zaměstnanému během komunistického
režimu v archivu Ministerstva vnitra. Sdělil mi se širokým
úsměvem od ucha k uchu, že četl všechny dopisy mezi mnou,
Vaňkem a Ivanovovem!)
Vaněk si mě nejprve prověřil dotazy o jménech profesorů
našeho gymnázia a některých žáků, např. Jiřího “Jury” Sequence,
budoucího filmového režiséra, kterého jsem dobře znal také z
Moravské Slávie. Skákal do výšky. Vaněk měl podezření, že
jsem ho skontaktoval v zájmu dr. Rudolfa Strobingra, žijícího v
Západním Německu.
Od Ivanova jsem se v r. 1981 dozvěděl o Vaňkově snaze spojit
se v r. 1964 s bývalým komisarem pražského gestapa Heinz
Pannwitzem, který ho v r. 1942 zatkl! Prý za účelem spolupráce
při psaní paměti! Neuvěřitelná informace. Byla pravdivá?
Během pár let se mi podařilo najít v Austrálii a ve světě několik
obětavých žen a mužů, bez jejichž pomoci bych nebyl s to udělat
žádné velké pokroky v historickém bádání.
Mnohé díky jim všem!
Nejdůležitějším z nich byl Johan Fiedler, sudetoněmecký
sociální demokrat - antinacista. (Sudetští sociální demokraté a
komunisté byli v r. 1938 jedinými spojenci českého národa proti
Henleinovi a Hitlerovi.) On i jeho manželka pomáhali
dobrovolně v Seliger archivu ve Stuttgartu, “Hans” měl kontakty
ve všech západoněmeckých archivech. Byl po mnohá léta, až do
své smrti v r. 1994, ochotný pomoci radou i mnohým skutkem.
Požádal jsem ho, aby laskavě zjistil, zda Pannwitz dosud žije.
Zemřel v r. 1975, přišla odpověď, ale jeho vdova je naživu.
Napsal jsem paní Hannah Pannwitzové a vysvětlil, proč bych ji
rád navštívil. Normálně píši několik stručných dopisů denně K
věci. Na stylu tohoto dopisu jsem pracoval dva dny. Musel jsem
udělat dobrý první dojem a přesvědčit Pannwitzovu vdovu, že
nám šlo jenom o fakta. Při první návštěvě se jí můj přítel jen tak
jakoby náhodou dotázal, zda si vzpomíná na jméno Vaněk Jindra. Bez rozmýšlení odpověděla, že si na ta jména dobře
pamatuje. To bylo slibné znamení.
Pokračování příští měsíc

2, 37, 4, 5, 7 a 8. Od zajtra by tak 93 percent telefónov v
tejto lokalite malo mať osemmiestne číslo. Prečíslovanie
zvyšných siedmich percent telefónnych staníc sa zrealizuje
v druhej polovici budúceho roka. Informačná služba o
zmenách informuje na čísle 120. O prečíslovaní staníc
dostanete informácie aj na číslach 128 a 16128.
Slovenská republika 31.10.1998

Konečne koaličná dohoda
Včera po veľmi obtiažnych a dlhotrvajúcich rokovaniach
konečne podpísala štvorica demokratických strán koaličnú
dohodu. Podľa nej sa stane predsedom parlamentu
predseda SDĽ Jozef Migaš, predsedom vlády šéf SDK
Mikuláš Dzurinda, a podporu na prezidentský úrad
dostane Rudolf Schuster. U posledného menovaného ide
o nie celkom očakávaný vývoj, aj vzhľadom ku faktu, že
jeho SOP dostala vo voľbách zhruba polovičnú podporu,
než akú predpokladala.
Celé zloženie vlády ešte nie je známe, môžeme zatiaľ
zaznamenať len neoficiálne niektoré mená členov
kabinetu. Hrôzu v radoch mečiarovských kultúrtrégerov
iste vzbudí meno Milana Kňažka na poste ministra
kultúry. Nemôže začať s ničím iným, ako kompletnou
reorganizáciou a kádrovou čistkou v rezorte. Nech už bude
plošné
vyhadzovanie
(napríklad
politických
miestodržiteľov, nazvaných kultúrni intendanti) nazvané
akokoľvek, bude nevyhnutné. Otázne však je, či dokáže
Kňažko umeleckým kolegom vysvetliť, že viac peňazí pre
nich len ťažko vymôže. Podobne silná káva je pre
minulorežimistické bezpečnostné zložky minister vnútra
Ladislav Pittner. Strane demokratickej ľavice v osobe
Milana Ftáčnika zas nemožno závidieť zdevastovaný
rezort školstva.
Otázka politickej odvahy bude u novej vlády podstatnou.
Ako sa s jej potrebou vyrovná, ukážu už najbližšie týždne.
Stará prax politológie hovorí, že nepopulárne rozhodnutia
treba prijímať rýchlo, kým je ešte v radoch voličstva
povolebná eufória, a teda silný mandát pre vládu. Na
odpovede, či je toto zoskupenie lepšia budúcnosť
Slovenska, teda nebudeme musieť čakať dlho.
Neviditelný pes 29.10.1998

N.B.S. Kurzový lístok platný od 13.11.1998
Austrálie

1 AUD

22.94Sk.

Česká republika

1 CZK

1.21 Sk.

Kanada

1 CAD

23.52SK

Rakúsko

1 ATS

3.07Sk.

Německo

1 DEM

21.62Sk.

USA

1 USD

36.41 Sk

V. Británie

1 GBP

60.46Sk.

Obilie z Maďarska
Slovensko dovezie z Maďarska do konca marca 1999 45
000 ton obilia. Import do konca roka 1998 z tohto
množstva by mal byť 10 000 ton. PRAVDE túto
informáciu potvrdil minister pôdohospodárstva SR Pavel
Koncoš. Podľa ministrových slov za normálnych
okolností nejde o množstvo, ktoré by malo ohroziť
poľnohospodárov. Teraz je to veľa, pretože výrobcom
stojí obilie v skladoch. Koncoš povedal, že sme museli
ustúpiť, lebo Maďarská republika nás dala na tabuľu
WTO (Svetovej obchodnej organizácie). Prijaté
ochranárske opatrenia neboli totiž v súlade s prijatými
záväzkami SR. WTO síce môže tolerovať tieto opatrenia
SR, ale na druhej strane prijať aj protiopatrenia na export
slovenských výrobkov.
Pravda 7.11.1998

"Povinné”
pózovanie
Dzurindovho
ministerského tímu
na
schodoch
Úradu vlády SR v
sobotu
pred
rokovaním nového
kabinetu.
Rokovanie vlády
bolo napokon o

Informácia z Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Canberre
Dňa 8.10.1998 bol v obchodnej metropole Sydney
otvorený nový honorámy konzulát Slovenskej republiky.
Konzultský patent novovymenovanému honorámemu
konzulovi Dr. Miroslavovi Kollárovi odovzdala za
prítomnosti predsedu parlamentu štátu Nový Južný Wales
Johna Murraya, predstaviteľov konzulárneho zboru,
podnikatelov a krajanov chargé d’afíaires a.i.
veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre Dr. Anna
Tureničová. Pôsobnosť konzulátu je pre štát Nový Južný
Wales.

dve hodiny dlhšie, ako plánovali.

SME 2.11.1998

SPOJENIE PO NOVOM
Zajtra v čase od polnoci do piatej hodiny ráno sa
uskutoční prečíslovanie telefónnych staníc v UTO
Bratislava. Týka sa vyše 200 000 telefónnych staníc v
Bratislave a blízkom okolí, ktorých terajšie číslo sa začína
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Novootvorený konzulát nájdete na adrese:
Consulate of the Slovak Republik
Level 42 Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Tel, a Fax, číslo: (02) 9251 8688

Národná rada Slovenskej republiky
II. volebné obdobie
Výbory Národnej rady SR

Zloženie Národnej rady SR a vlády SR
Novovymenovaný predseda Národnej rady SR Jozef
Migaš vymenoval v bratislavskom Prezidentskom poláci
nový 20-členný vládný kabinet, ktorý je výsledkom
dohody štyroch politických subjektov - SDK, SDĽ, SMK
aSOP.
Za predsedu vlády SR bol vymenovaný Mikuláš
Dzurinda (SDK),
»Z za podpredsedu vlády SR pre legislatívu bol vymenovaný

Ľubomír Foguš (SDĽ),
✓ za podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš (SDK),

✓ za podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové
práva a regionálny rozvoj Pál Csáky (SMK),
✓ za podpredsedu vlády SR pre integráciu Pavol Hamžík
(SOP).

Za členov vlády boli vymenovaní:
*Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva vnútra SR

Ladislav Pittner (SDK),
✓ za člena vlády povereného riadením Ministerstva obrany SR
Pavol Kams (SDĽ),
|Z Za člena vlády povereného riadením Ministerstva
zahraničných vecí SR Eduard Kukan (SDK),
»Z za členku vlády poverenú riadením Ministerstva financií SR
Brigita Schmógnerová (SDĽ),
✓ za člena vlády povereného riadením Ministerstva
hospodárstva SR Ľudovít Čemák (SDĽ),
•Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR Gabriel Palacka (SDK),
✓ za člena vlády povereného naděním Ministerstva
pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš (SD’L),
|Z za členku vlády poverenú riadením Ministerstva pre správu a
provatizáciu národného majetku SR Márcia Machová (SOP),
✓ za člena vlády povereného riadením Ministerstva výstavby a
verejných prác SR István Hama (SMK),
✓ za člena vlády povereného riadením Ministerstva
spravodlivosti SR Ján Čamogurský (SDK),
✓ za člena vlády povereného riadením Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Petr Magváši (SDĽ),
*Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva
zdravotníctva SR Tibor Šogát (SDK),
»Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva kultúry SR
Milan Knažko (SDK),
•Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva školství SR
Milan Ftáčnik (SDĽ),
|Z za člena vlády povereného riadením Ministerstva životného
prostredia SR László Miklós (SMK).

✓ Ústavnoprávny výbor NR SR Ladislav Orosz (SDĽ)
|Z Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu Pál Farkas
(SMK)
✓ Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Jaroslav Volf (SDK)
»Z Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo Mária Kadlečíková
(SOP)
✓ Výbor NR SR pre verejnú správu Dušan Kovačič (SOP)
✓ Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie Edit Bauer (SMK)
»Z Výbor NR SR pre zdravotníctvo Anna Záhorská (SDK)
✓ Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Vladimír Palko (SDK)
✓ Zahraničný výbor NR SR Petr Weiss (SDĽ)
iZ Výbor NR SR pre vzelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír
Harach (SDK)
•Z Výbor NR SR pre kultúru a médiá Jozef Kužma (SDK)
•Z Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
Ladislav Ambróž (SDK)
✓ Výbor NR SR pre ľudské práva a národnosti László Nagy
(SDK)
✓ Mandátový imunitný výbor NR SR Viliam Sopko (SDĽ)
✓ Výbor NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií štátnych
funkcionárov Miroslav Kotian (SNS)
»Z Osobitný kontrolný výbor NR SR pre kontrolu činnosti SIS
Ján Slota (SNS)
✓ Osobitný kontrolný výbor NR SR pre kontrolu činnosti
Vojenského spravodajstva Jozef Tuchyna (SDĽ)
|Z Výbor NR SR pre európsku integráciu František Šebej (SDK)

Národná rada Slovenskej republiky
H. volebné obdobie
•Z Predseda NR SR
»Z Podpredseda NR SR

✓ Podpredseda NR SR
✓ Podpredseda NR SR
✓ Podpredseda NR SR

Jozef Migaš (SDE)
Pavol Hrušovský (SDK)
Béla Bugár (SMK)
Marián Anděl (SNS)
Igor Prosperín (SOP)

Ceny za visa pro Slovenskou republiku se snížily:
které stálo AUD 33 je nyní AUD 30
které stálo AUD 48 je nyní AUD 44
které stálo AUD 74 je nyní AUD 68
které stálo AUD 133 je nyní AUD 122
Podrobnější informace se celkem nezměnily a najdete
je ve Criepkách (září 98), a též můžete dostat od
redaktora a od hospodáře klubu.___________________

O voľbe prezidenta
Jediným sporným bodom medzi expertmi koalície, ktorí
pracujú na ústavnom zákone o priamej voľbe prezidenta,
je spôsob jeho odvolania. Uviedol to vo štvrtok člen
konzultačného zboru DS Ernest Valko. Neprihovára sa za
zakotvenie minimálne 50-percentnej účasti všetkých
oprávnených voličov, aby voľba prezidenta bola uznaná
za platnú. BRATISLAVA, TASR
Pravda 13.11.1998
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Město New York vzdává čest ČR
Světové velkoměsto New York se
rozhodlo vzdát svým způsobem čest
České republice a u příležitosti 80. výročí
vzniku samostatného Československa
vyhlásilo příští středu Českým dnem v
New Yorku. Newyorští radní přijali
proklamaci, v níž se zdůrazňuje, že
Československo přispělo výrazně k
prosazení demokracie ve střední Evropě.
Dnes je ČR "klenotem demokracie ve
střední Evropě a zdědilo ducha roku
1918," uvedli radní v deklaraci, jež
připomněla, že Československo se v roce
1993 rozdělilo na dva státy. Úřad radního
Gifforda Millera k tomu ČTK řekl, že
radnice sice uctívá tímto způsobem různé
osoby a události, ale jednotlivému státu se
tohoto holdu dostává zřídka
Rádio Praha 24.10.1998

Zhruba 20 lidí si připomnělo 80.
výročí vzniku čs. letectví
Zhruba dvacet lidí si v pátek u obelisku v
areálu letiště Praha Ruzyně připomnělo
80. výročí vzniku československého
letectví. Mezi přítomnými byl rovněž
místopředseda sněmovního výboru pro
obranu a bezpečnost Miloš Titz. Obelisk
připomíná vznik významné mezinárodní
trati v roce 1922 mezi Francií,
Československem, Polskem, Rakouskem,
Maďarskem, Rumunskem a Tureckem.
Přítomní položili před obelisk, do kterého
je vytesána historie vzniku mezinárodní
trati, dvě veliké kytice.
Rádio Praha 24.10.1998

Jan Šula zvolen předsedou ČSNS
Novým předsedou České strany národně
sociální se stal Jan Šula, který se před
nedávném vzdal funkce ve vládním
Výboru na ochranu ekonomických zájmů.
Jan Šula byl dosud v ČSNS politickým
poradcem
prvního
místopředsedy
Miroslava Tampíra. Česká strana národně
sociální má asi 5000 členů. Během
posledního půl roku získala několik stovek
nových členů z řad podnikatelů. V
nadcházejících
senátních
volbách
postavila pouze jednoho kandidáta.
Rádio Praha 26.10.1998

Ministři Jan Kavan a Pavel Dostál
blahopřáli svým novým slovenským
kolegům
Rozvoj
nadstandardních vztahů se
Slovenskem, s nímž Českou republiku

spojují
historické,
společenské
i
ekonomické vazby, je podle ministra
zahraničí Jana Kavana (ČSSD) jednou z
priorit české zahraniční politiky. Ujistil o
tom v pátek svého slovenského kolegu
Eduarda
Kukana
v
blahopřejném
telegramu k jeho jmenování do funkce.
Obdobné blahopřání poslal novému
slovenskému ministrovi kultury Milanu
Kňažkovi i jeho český protějšek Pavel
Dostál.
Rádio Praha 31.10.1998

Rádio Svobodná Evropa/Rádio
Svoboda zahájilo vysílání do Iránu a
Iráku
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda
zahájilo v pátek odpoledne pravidelné
vysílání do Iráku a Iránu. Redakce pro obě
nová vysílání sídlí v Praze, vysílače jsou
ale umístěny mimo území republiky. V
počáteční fázi budou originální programy
pro oba státy vysílány půl hodiny denně.
Rádio Praha 31.10.1998

České právo má být kompatibilní s
Evropskou unií do roku 2000
Proces kompatibility českého práva v
rozsahu nezbytném pro vstup České
republiky do Evropské unie by mohl být
dokončen nejpozději v roce 2000.
Vyplynulo to z pátečního setkání
vicepremiéra
pro
legislativu
Pavla
Rychetského s vedoucím Delegace
Evropské komise v České republice
Joannesem Ter Haarem, o kterém ČTK
informovala poradkyně vicepremiéra Jana
Muchová. Setkání obou politiků se
uskutečnilo při příležitosti ukončení Ter
Haarovy diplomatické mise v České
republice.
Rádio Praha 31.10.1998

Bagdád varoval Prahu před dalším
vysíláním
Bagdád (ČTK)- Irácký ministr
zahraničí Muhammad Saíd Kázim Sahháf
varoval
Českou
republiku
před
pokračováním vysílání Rádia Svobodná
Evropa/Rádia Svoboda do Iráku a Iránu.
"Zavedení vysílání protiiráckého rozhlasu
znamená negativní vývoj, který by mohl
mít dopad na budoucí hospodářskou a
obchodní spolupráci," prohlásil.
Mladá fronta Dmeš 3.11.1998

Čeští vojáci SFOR opravují silnice
DonjaLjubija (ČTK) - Jedenadvacet
kilometrů silnic opravili ženisté českého
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praporu SFOR v Bosně v uplynulých
dnech. Velení českého praporu vyšlo
vstříc žádostem starostů obcí v opštinách
Prijedor a Křupa na Uni o opravu místních
komunikací.
Mladá fronta Dnes 3.11 1998

Prezident navštíví v sobotu Bratislavu
Praha (ČTK)- Prezident Václav Havel
navštíví v sobotu Bratislavu, kde se na
večeři setká s představiteli nové slovenské
vlády a Národní rady. Havlův mluvčí
Ladislav Špaček včera sdělil, že prezidenta
na Slovensko pozvaly čtyři nevládní
organizace k diskusi u kulatého stolu o
občanské společnosti.
Mladá fronta Dnes 3.11.1998

Dnes začíná oficiální volební kampaň
Praha (ČTK)- Ačkoli někteří kandidáti,
kteří se ucházejí o místo v obecních
zastupitelstvech v komunálních volbách,
začali
přesvědčovat
voliče již v
uplynulých dnech, oficiálně kampaň
začíná až dnes. Podle zákona volební
kampaň skončí 48 hodin před zahájením
voleb, tedy ve středu 11. listopadu ve
čtrnáct hodin. Volby do obecních
zastupitelstev se spolu s volbami do
Senátu uskuteční 13. a 14. listopadu.
Mladá fronta Dnes 3.11.1998

Na nižších úrokových sazbách většina
lidí mnoho neušetří
Praha (deu, naj)- Kdo čekal, že nedávné
poměrně razantní snížení úrokových
sazeb, které ohlásila centrální banka,
zlevní i běžné spotřebitelské půjčky či
hypoteční úvěry, musí být nyní zklamán.
Splátky půjček na nákup zboží zůstávají
většinou stejné a v případě hypotečního
úvěru splácejí nyní dlužníci maximálně o
několik stokorun měsíčně méně. A tak
jediné, co většina lidí zaznamená, budou
nižší úroky, které banky od nynějška
začnou připisovat k jejich vkladům.
"Sazby u spotřebitelských úvěrů nejsou na
vývoj úrokových sazeb nijak pevně
vázány," vysvětluje tiskový mluvčí České
spořitelny Pavel Jiroušek. Spořitelna
ulevila klientům z řad fyzických osob jen
u jednoho typu úvěrů. Ten, kdo si
například půjčil padesát tisíc korun na
dobu tří let, ušetří za rok jen okolo tří set
korun. S nižšími splátkami nemohou
prozatím počítat ani klienti leasingových
společností.
Mladá fronta Dnes 3.11.1998

Koruna může i posilovat
PRAHA- Koruna včera otevírala na
hladině 17,43 vůči marce. Nejslabší byla
kolem deváté hodiny, kdy se dostala na
17,44 CZK/DEM. V posledních dnech
jsme zaznamenali pokles zájmu o nákup
koruny ze strany zahraničních investorů.
Může to být způsobeno i tím, že se blíží
konec roku a investoři očekávají nástup
eura. V nejbližších dnech očekáváme, že
koruna bude dále postupně posilovat.
Lidové noviny 4.11.1998

Fencl: Peníze na kompenzaci škod
zemědělci dostanou do 15. ledna
PRAHA- Čtyři
sta
milionů
korun
jako
náhradu
pro
povodněmi
postižené
zemědělce
rozhodla uvolnit
z Pozemkového
fondu
Poslanecká
sněmovna.
Jan Fend (56),
Peníze
na
ministr zemědělství kompenzaci
škod
v
zemědělství dostanou postižení agrárníci
nejpozději do 15. ledna. Uvedl to ministr
zemědělství Jan Fencl s tím, že je však
přesvědčen o zkrácení tohoto termínu.
Poslanecká
sněmovna
schválila
majetkovou předlohu, která by měla
uvolnit 400 milionů korun na odstranění
následků letošních povodní. Poslanci v
rámci předlohy navíc souhlasili s tím, aby
vláda mohla tyto prostředky z výnosů
Pozemkového
fondu
použít
na
kompenzaci nepříznivých ekonomických
vlivů v zemědělství, nicméně odmítla
plošnou podporu ve formě tzv. zelené
nafty. Podle Fencla Mze připravuje
mechanismus, jak tyto prostředky rozdělit.
Kompenzovány by měly být podle slov
ministra
letošní
škody
způsobené
zemědělcům suchem, škody související s
přemnožením hraboše polního, které se
letos týkalo 16 okresů v ČR, a škody, které
vznikly v souvislosti s dovozy laciného
vepřového masa.
Lidové noviny 4.11.1998

T. G. M. je spoluautorem románu
Masaryk, jeho přítelkyně Oldra a
jejich literární dítě
Tajemství první republiky, více než půl
století utajované před veřejností, ukrývá
zámek Nové Hrady na Jičínsku. V
pozůstalosti moravské spisovatelky Oldry

Sedlmayerové se tam nachází rukopis
románu Marie. Spoluautorem díla je
Tomáš Garrigue Masaryk.
NOVÉ HRADY- Oldra Sedlmayerová
(1886-1954) patřila před první světovou
válkou do výkonného výboru Masarykovy
realistické strany, po válce byla nepříliš
významnou spisovatelkou, novinářkou a
funkcionárkou ženských spolků. Na
počátku léta 1928 se sblížila s TGM, který
byl v té době pět let vdovec. Jejich
citovému vztahu nepřály Masarykovy
dospělé dcery Olga a hlavně Alice, která
byla paní domu v otcově domácnosti. Tato
puritánská předsedkyně Červeného kříže
hovořila o Oldře s pohrdáním jako o
veselé paní a zamezila jí přístup do
Masarykova rodinného kruhu. TGM si
však s Oldrou nepřestal dopisovat a
kdykoli mohl, setkával se s ní na neutrální
půdě.
Lidové noviny 4.11.1998

Rum! chce odtajnit materiály StB
PRAHA- Jednou z možností, jak v
budoucnosti
zabránit
nepodloženým
nařčením osob ze spolupráce s bývalou
StB, by bylo podle předsedy Unie svobody
a bývalého ministra vnitra Jana Rumia
odtajnění veškerých jejích archivů. Proti
tomu je ředitel politického odboru
prezidenta Jiří Pehe. Zveřejnění by podle
Peheho ničemu neprospělo. Já osobně
jsem proti této variantě, protože si myslím,
že by to pouze rozpůlilo společnost, řekl
Pehe. Případným skandálům by snad
zabránilo, kdyby kandidáti na státní řád
sami souhlasili z prověřením své osoby
Prezident totiž nemá právo je sám
lustrovat.
Lidové noviny 4.11.1998

Vláda uvažuje o zavedení dvojího
občanství pro bývalé občany
Československa nebo ČR
Vláda podle svého místopředsedy Pavla
Rychetského uvažuje o zavedení dvojího
občanství
pro
bývalé
občany
Československa nebo České republiky.
"Uvažujeme o tom, že v rámci novely
zákona o nabývání státního občanství
prolomíme zásadu zákazu
dvojího
občanství a umožníme jim, aby po
prokázání, že jde o bývalé československé,
eventuelně české občany, získali české
státní občanství," řekl ve čtvrtek
Rychetský členům sněmovního petičního
výboru. Zdůraznil, že tato změna nebude
mít žádný právní dopad na platnou
legislativu v oblasti restitucí.
Rádio Praha 6.11.1998

Na www.bojkot.cz je už 50 000
protestujících...
PRAHA- Už 50 tisíc lidí do včerejšího
večera podpořilo akci Internet proti
monopolu . Její účastníci nebudou 18.
listopadu na protest proti chystanému
zvýšení telefonních poplatků využívat
služeb monopolního SPT Telecom. K
podpoře internetu, který se v důsledku
rozhodnutí Telecomu v ČR neúměrně
prodraží, se kromě firem, nadšenců či
vědeckých institucí přidávají i politici. Po
Janu Rumlovi (US) vyjádřil své rozhořčení
i
Michal
Žantovský
(ODA)
a
telekomunikační komise ČSSD.
Lidové noviny 12.11.1998

Divadlo v Nuslích opět v provozu

Austrálie

1 AUD

18.85Kč.

Británie

1 GBP

49.66Kč.

Francie

1 FRF

5.29Kč.

100 JPY

24.30Kč.

Kanada

1 CAD

19.34Kč.

Nově
zrekonstruované
divadlo
Na
Fidlovačce v Praze 4 Nuslích zahájilo ve
středu 28. října činnost symbolicky uvedením Fidlovačky Františka Škroupa
a Josefa Kajetána Tyla Právě tato hra (s
písní Kde domov můj) otevírala divadlo
před
77 lety. Kvůli špatnému
technickému stavu byla scéna po mnoho
let uzavřena O rekonstrukci se zasloužila
nadace Fidlovačka,
založena
herci
Tomášem
Topferem
a
Eliškou
Bal cerovou.
Kateřina Kolářová Carolina 6.11.1998

Německo

1 DEM

17.76Kč.

Archeologové objevili stopy
římských vojáků

N. Zéland

1 NZD

15.86Kč.

Slovensko

100 SKK

82.09Kč.

Švýcarsko

1 CHF

21.92Kč.

USA

1 USD

29.92Kč.

Kurz]t devizového trhu

Japonsko

Č.N.B. Platné od 13.11.1998
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Pasohlávky (ČTK)- Archeologové,
kteří zkoumají zbytky římského osídlení
na jižní Moravě, objevili u Pasohlávek na
Břeclavsku zbytky požárem zničené
vojenské osady. "Archeologové nalezli
kostěný hřeben s jemnou výzdobou a
zlomek jehlice užívané k výrobě sítí," řekl
archeolog Ondřej Šedo.
Mladá fronta Dnes 12.11.1998

Josef (Joe) Buršík (1912 -1998)

Po delší době (naposledy v červenci) jsme zase dostali příspěvek
k uveřejnění od Jany Mrázkové která se přestěhovalo do Nelsonu

Dne 20. října 1998 skonal po srdečním záchvatu v
sydney ském předměstí West Pymble nej starší člen
bývalých Baťových zaměstnanců, usazených v Austálii,
pan Josef Buršík. Bude postrádán nejen pozůstalou
manželkou paní Zdenou, ale f širokým okruhem přátel a
kolegů pó celém světě a krajanskou obcí v Sydney.
Nechyběl téměř pri žádné mši sv., sokolských pořadech,
přednáškách Česko - australského artspectrum a pořadech
Česko - australské kulturní alliance.
Buršík začal pracovat u Baťů hned po ukončení studia na
obchodní akademii. Od píky. Pracoval nejprve jako čistič
obuvi ů tovární brány. Za krátkou dobu, aby dokázal
ochotu, prijmout jakékoli úkoly, se stal prodavačem a již
za jeden a půl roku byl poslán do Indie, kde prošel celou
řadu více i méně důležitých funkcí. Po skončení H.
světové válkybylpovolán do Londýna, do nově utvořené
Vývojové kanceláře firmy Baťa, Ve funkci technického
poradce pro Baťovy podniky v mnoha zemích. Nakonec
se stal oMasteím koordinátorem pro Dálný Východ.
Z podnětu “Šéfa” Tomáše Bati zaznamenalo své
vzpomínky v angličtině několik penzionovaných
vedoucích Baťových zaměstnanců. Přeložila je a do tisku
připravila paní Jindřiška Cekotová s pomocí manžela
Antonína Cekoty. Byly zveřejněny ná pokračování v
Amerických listech v New Yorku v r. 1993. Mezi nimi je
i dlouhé vyprávění Josefe Buršíka, muže neobyčejně
vynalézavého, vytrvalého, překypujícího nevyčerpatelnou
energií, který každou překážku zdolával přímým útokem,
těžkou prací a potem. Slovo korupce bylo v Baťových
továrnách přísně zakázáno. Sebemenší přestupek
znamenal automaticky konec kariéry. Seriál Baťovci
vzpomínají (ze kterého jsem použil některé informace) by
měl být povinnou četbou všech rádobypodnikatelů.
Josef Buršík byl do posledního dne plný elánu, humoru,
duševní a tělesné svěžesti. Kdo se s ním setkal - setkal se
s opravdovou osobností. Budiž mu australská zamě
lehkou!
5. Berton, NSW, Austrália

Od paní Jany Mrázkové
Vzpomínám na českou písničku “Když ptáčata z hnízda
vylítají...”, tedy nic nového pod sluncem, jenom jsem
doufala, že mě se tohle nadělení vyhne. Bohužel,
nevyhnulo.
Dcera je už měsíc v Sydney a mě to ještě chvíli potrvá,
než si zvyknu. Ale zdá se, že Austrálie je země hojnosti,
neb hned v prvním telefonátu mi pyšně hlásila, že v
supermarketu našla i české “smrdáčky”. Hned se mi
vybavila vzpomínka na naši první návštěvu v Čechách v
roce 1991. Byly jsme tehdy poprvé po 11. letech doma a
vyjely jsme si společně do okresního města. Bylo už
pozdní odpoledne a utahané jsme se vracely k nádraží,
když nás ve výloze jednoho obchodu upoutaly citrony,
které na našem malém městě k dostání ještě nebyly. Byl to
malý krámek, uvnitř pultový prodej a na pultě pod
skleněným poklopem pravé olomoucké syrečky. Dcera
vyjekla “mami, hele smrdáčky. Babička je má ráda, pojď
koupíme jí je”. Souhlasila jsem, a postrčila jsem ji, ať v
rámci procvičování českého jazyka udělá nákup sama.
Ještě se ujistila “říkám to správně, smrdáčky?” Odkývala
jsem to a čekala, jak nákup zvládne. Šlo to dobře, koupila
citrony a pak si přála “jeden smrdáček”. Paní prodavačce
se to ale nezdálo, protože nepříjemně svraštila čelo a “co,
že to chcete?” Dcera znejistila a poopravila své přání na
“jeden smrdák”. Paní prodavačka vypadala jako Etna před
výbuchem, asi neměla den na žerty. Sjela dceru, že není
nikomu pro blázny, ta celá zrudlá koukla po mně a když
viděla jak se směju, došlo ji, že se stala oběti mateřské
“laskavosti”. Ale syreček chtěla, tak na něj prstem ukázala
a po zaplacení mi ho vtiskla do ruky se slovy: “tumáš a
udav se”.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Po dvou letech jsme
se opět přijely do Československa podívat na návštěvu. V
té době Čechy už byly nákupní Mekkou a ke koupi bylo
všechno možné i nemožné. Dopřála jsem si luxusní
tělovou kosmetiku, po které mi naskočily po celém těle
krásné červené pupínky. Švagrová, lékařka, udělala
diagnózu “pupikitis” a dala mi masťičku na zklidnění.
Mast ani prášky nepomohly, tak mně nakonec objednala
ke své kolegyni na kožní oddělení do Prahy. Dcera jela se
mnou, udělaly jsme si další příjemný den. Den, na který
hned tak nezapomenu. Na kožním oddělení už sedělo v
čekárně asi 15 pacientů. Z předchozích návštěv se zřejmě
všichni znali a navzájem si sledovali, jak jejich léčba
pokračuje. Vzbudily jsme jejich pozornost, zřejmě čekali
od nových pacientek, že se vmísí do hovoru, ale my ne,

O dětech
Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
neboť jejich duše
Jsou syny a dcerami Života,
přebývají v domě zítřků,
toužícího po sobě samém.
které vy nemůžete navštívit
ani ve svých snech
I když jsou s vámi,
Můžete se snažit být jako ony,
nikdy vám nepatří.
Můžete jim dát svoji lásku,
ale nechtějte je udělat podobnými
ale ne své myšlenky,
sobě.
neboť ony mají myšlenky svoje.
neboť život se nevrací,
Můžete vytvořit domov jejich tělům, ani se nezastaví při dnešku.
Č.4., 9/1998
ale ne jejich duším,
Budín (Občastník vlastivědného kroužku ve Šlapnicich u Brna)
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udělaly jsme se pro sebe.Když tedy my nic, oni taky nic,
ignorovali nás a pokračovali v načatém hovoru.
Po drahné chvíli jsem přišla konečně na řadu. Paní
doktorka byla o mé návštěvě už dopředu zpravena a tak
jsme si příjemně popovídaly, dala mi krém, který mi od
alergie pomůže. Slušně jsem poděkovala a na důkaz
vděčnosti ji vtiskla do ruky obligátní láhev a vykročila do
čekárny. Ruku jsem měla ještě na klice nezavřených dveří
a už slyším Martinku volat pěkně nahlas a česky přes
celou čekárnu: “tak co, je to opravdu ta prašivina?”
Krve by se ve mně v tom okamžiku nedořezal! S rukou
stále ještě na klice jsem polohlasně soptila “ne není”, a
koutkem oka zahlédla jak paní, která seděla poblíž mně,
si poodsedla! Vyšly jsme z čekárny na chodbu a když
jsem se začala nadechovat k rodičovskému proslovu,
pohotová dcera mě předešla se slovy “tak a teď jsme si
kvit, maminko.”

Česká kuchyně je sice chutná, ale asi nezdravá. Za dobu
našeho dvouměsíčního pobytu jsem přibrala 6 kilo a
manžel dokonce ještě víc a skoro jsme se začali bát, že na
zpáteční cestě na Zéland budeme muset připlácet za
“nadváhu”. Zejména ty české buchty a koláče jsou právě
na štíhlou linii. Ale nakonec, když nám to šmakuje, tak
proč si občas nedopřát. Proto nabízím čtenářkám recept
na:
Ovocný koláč s mřížkami
3/4 hrnku cukru (1 hrnek = 250 ml.)
2 1/2 hrnku mouky
200 g máslo nesolené
2 1/2 kávové lžičky prášku do pečiva
nastrouhaná kůra z 1 citronu
1 polévková lžíce citrónové šťávy
2 celá vejce
1 kávová lžička vanilkové esence
Mouku, cukr, prášek do pečiva a citrónovou kůru
smícháme ve food processoru s máslem, přidáme vanilku.
Utvoří se vláčné těsto. Vyválíme polovinu těsta a vložíme
do vymazané formy. Poklademe ovocem a z druhé
poloviny těsta uděláme mřížky, které potřeme
rozkvedlaným vejcem.
Vložíme do předehřáté trouby a při 180°C pečeme asi 30
minut nebo déle - až je těsto hezky zlaté. Vychladlé
sypeme cukrem a podáváme se šlehačkou nebo zmrzlinou.
Nechte si chutnat!

Jsou Vaši příbuzní nebo známí
mezi přistěhovalci, kteří se usadili na NZ a podíleli se na
životě wellingtonské společnosti v létech 1890-1910?
Jestliže ano, zvěčněte jejich přínos a zapůjčte fotografie,
které si museum okopíruje. Fotografie je třeba doplnit
základními údaji týkajících se lidí na fotografiích. Vítaný
je také krátký příběh, jako ten co vyšel v Evening Post
24.8.1998, o jistém Maurici 0’Connorovi. Jmenovaný
stavěl kelbumskou lanovku a při jedné karetní hře spolkl
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své falešné zuby a na místě zemřel.
Výstavu pořádá Wellington Maritime Museum pod
názvem Wellington 100 Years ago.
Můžete přispět materiálem o Češích a Slovácích ve
Wellingtoně na přelomu století?
Volejte Wendy Adlam do musea na číslo 04 472 8904.
Další informace získáte, zavoláte-li číslo 04 233 9462.

Když zemřít, tak čestně
(Čs. armáda v záři 1938)

Pod tímto titulem vydala Společnost přátel čs. opevnění
knihu zpracovanou kolektivem vojenských historiků, v
čele s Pavlem Šrámkem.
23. září 1938 ve večerních hodinách vyhlásilo
Československo všeobecnou mobilizaci branné moci.
Pamětníci nikdy nezapomenout na nadšení, s jakým
otcové a synové odcházeli na určené pozice hájit se zbraní
v ruce hranice a nezávislost země. Během několika dní
narukovalo přes milion mužů! Vše ale nakonec dopadlo
jinak, než si to vrchní velení armády a vojáci
představovali.
Publikace Když zemřít, tak čestně (těmito slovy
zakončil arm. generál Ludvík Krejčí, náčelník Hlavního
štábu, Memorandum tehdejší čs. vládě) nabízí ucelený
pohled na čs. armádu a na vše, co s ní bezprostředně
souvisí. Podrobně je popsán vývoj události zářijových dní,
od vyhlášení mobilizace do mnichovského diktátu čtyř
velmocí. Nechybí ani informace o síle německé armády,
ani o event pomoci ze strany spojeneckých mocností
Francie a Sovětského svazu. Všechny malodohodové a
velkodohodové smlouvy se ukázaly pouhými kusy papíru.
Velení čs. armády stálo jako jeden muž proti mnichovské
kapitulaci. Kniha Když zemřít, tak čestně seznamuje
čtenáře s mírným pokusem některých politiků
(nejradikálnějším z nich byl dr. Hubert Ripka, který na
Pražské radnici volal po Benešově fyzické likvidaci!)
odstranit prezidenta dr. E. Beneše a bojovat za všech
okolností. Také armádní generálové Krejčí a Lev Prchala
pomýšleli na vojenskou diktatúru, ale nakonec přijali
rozhodnutí demokraticky zvolené vlády.
Přehledné tabulky zachycují početní stav, organizaci,
výzbroj armády a životopisy nejvyšších státních a
vojenských představitelů. To vše na 134 stranách formátu
A4, s bohatou fotografickou přílohou, včetně bohatých
pramenů, jmenného rejstříku a anglického a německého
resumé.
Zájemci se mohou obrátit na:
MGR. Pavel Šrámek,
Kpt Bartoše 410,
530 09 Pardubice,
Česká republika.
Redakci dodal:
Stanislav Berton, 38 Abingdon Road,
Roseville, NSW, Austrália 2069

®
Vypráví děda vnoučkovi své vojenské zážitky:
“Pavlíku, v pevnosti, kterou jsme bránili, byl kanón. Když
jsme ho začali čistit v pondělí, tak v sobotu jsme byli tak
sotva v polovině hlavně...”
“To byl tak obrovský, dědo?” ptá se vnouček s
vyvalenýma očima. “Ne, Pavlíku, my jsme byli tak líní...”

© Humor! ©
®
Mladý párek opustil taneční sál a za chvíli se
vrátil a ona si ještě v chůzi zapínala zip na šatech. Pak si
se zvláštním jasem v očích sedla za stůl, když tu k ní
přistoupil jiný mladík a ptá se: “Slečno, mohu si vás
zamluvit na příští přestávku?”

©
Když někdo tvrdí, že znal svého pra-pra-pra-prapradědečka, tak nemusí lhát - třeba jenom koktá...

®
Drive hledal muž ženu, která by vařila jako jeho
maminka. Dnes musí dát pozor na to, aby nenašel ženu,
která pije jako jeho tatínek.

®
“Co se tak mračíš, Juro? Máš přece svátek, tak
máš být veselý!”
“Jak mám být veselý, ty ťulo, když jsem dostal dort a ty
teď na něm sedíš!”

®
Muž sám o sobě neznamená nic. Získává jen ve
vztahu k ženě. Když se narodí, ptá se každý, jak se daří
jeho matce. Když se žení, každý se zajímá, zdaje nevěsta
pěkná. Když umře, každý se ptá, co zanechal vdově.
®
Dva důchodci se procházejí po parku. Potkají
pěknou, dobře vyvinutou dívku a jeden povídá: “Teď bych
si přál, aby mi bylo dvacet!”
“Cože? Za chvilku rozkoše bys chtěl ještě čtyřicet let
pracovat?”
®
Děda Gajdošík přijel navštívit mladé a zůstal u
nich pár dní. Když se pořád neměl k odchodu, říká mu
snacha: “Nemyslíte, dědo, že vás budou doma postrádat?
Babičce už se po vás určitě stýská.”
“Vidíš, Miluško, na to jsem nepomyslil! Hned jí pošlu
telegram, aby také přijela!”
Ne díky. Dršťkovou nechci, tu ještě dostanu doma od
manželky.

®
Čeští velitelé pěchoty, letectva a říčního
námořnictva se přeli, kdo má statečnější vojáky. Velitel
pěchoty nechal tedy předvolat vojína a nařídil mu, aby
vyšplhal na vlajkový stožár. Voják srazil podpadky a
okamžitě rozkaz vykonal. Pak nařídil velitel letectva
výsadkáři, aby vyšplhal na vlajkový stožár a seskočil dolů
bez padáku. Voják to okamžitě vykonal. Nakonec přišel
ke slovu velitel říčního námořnictva. Zavolal si námořníka
a nařídil mu, aby vyšplhal na stožár s batohem plným
cihel, seskočil dolů a při seskoku předpisově salutoval.
Námořník se na svého admirála soucitně podíval a řekl:
“Co je to za kravinu, pane?” Admirál se otočil ke svým
kolegům velitelům: “To je odvaha, co?”

Heledte se, doktůrku, jestli v tom není herák nebo
perník, tak s tím na mě ani nechodtel!

®
Když se muž začne smát nějakému vtipu, ještě to
neznamená, že mu porozuměl. Pouze pochopil, že se jedná
o vtip.

®
Za Slovenského národního povstání nalétává
letadlo na přistávací dráhu. Dispečer s ním navázal
kontakt: “Tu letisko Tri duby, tu letisko Tri duby,
navediem vás na pristanie na letisku Tri duby. Pristávajťe
viac vľavo, viac vľavo! Tu letisko Tri duby, opakujem,
pristávajte viac vľavo! Nečujete? Viac vľavo! Ej... už ste
pristáli... Vítám vás na letisku Dva duby...”

®
“Kluci, mám fantastickou pojistku,” chlubí se
fotbalista spoluhráčům. “Když si zlomím ruku, dostanu
deset tisíc, když nohu, tak sto tisíc a když si zlomím vaz,
budu milionářem!”
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Předvánoční středa vkít

Pozvanie na Vianočné stretnutie
Milé Slovenky a Slováci, drahí krajania,
Blíží sa čas, kedy sme všetci trochu citlivejší, vnímavejší,
pozornejší, kedy máme k sebe akosi blízko. Je to čas
Vianočný, čas, keď si celý kresťanský svet pripomína
príchod Božieho syna.
Vianoce na Slovensku patrili vždy k najkrajším sviatkom.
Zišla sa celá rodina, všetci si prejavovali úctu a lásku a
hlboko prežívali spoločné chvíle rodinného šťastia a
pohody.
Drahí krajania,
Iste si každý z Vás rád vybaví spomienky z detstva na
tieto chvíle a v ušiach mu zaznejú krásne slovenské koledy
a zacíti vôňu ihličia, či maminej kapustnice.
Drahí krajania,
Prijmite, prosím, moje pozvanie na Vianočné stretnutie
Slovákov v Austrálii.
Budem rada, ak sa spolu zídeme, zaspomíname,
zaspievame a aj takýmto spôsobom sa pripravíme na
Božie narodenie.
Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Canberre
Vás radi privítame
v sobotu, 12.12.1998 o 5.00 hod. popoludní.
Na Vašu účasť sa tešia všetci pracovníci Veľvyslanectva
SR v Canberre.
Krajanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na našom
Vianočnom stretnutí, prosím, aby svoju účasť potvrdili do
7.12.1998 na tel. čísle: 0061 2 6290 1516.
S úprimným krajanským pozdravom,
Dr. Anna Tureničová,
Chargé ďaffaires

Poděkování
Redaktor chce tímto poděkovat dlouhobobému
členu klubu panu Františkovi Souškovi za 300
dolarů které daroval na podporu našeho
časopisu “Střípky - Čriepky”.
Výbor klubu a členi přejí panu Souškovi hodně
zdraví do dalších let a doufají, že nás občas
’ navštíví v klubu.
7 ..

Výbor klubu se usnesl uspořádat první
prosincovou středu slavnostnější K tomuto
účelu byla zamluvena světnice knihovny v
polském domě Klub ze svých prostředků
dodá občerstvení (pivo, víno a limonády) k
zapití obložených mís, chlebíčků, koláčů a
buchet, které určitě všichni rádi
přineseme.
i K dobré zábavě bude hrát reprodukovaná
česká muzika.
Ještějednou Vás všechny (společně s
vašimi partnery) zveme na rozloučku ze
starým rokem.
Nezapomeňte ve středu 2. prosince 1998
v 7.00 hodin v knihovně polského domu
vchod z postranní ulice (Rhodes St.)
Podrobnější informace podá hospodář
klubu Tel: 476 3781
Euroforum
Oslava Vánočních svátků
Jako každoročně tak i letos pořádá Euroforum
tradiční zpěv koled. Všichni jsme srdečně zváni
do Botanické zahrady
6. prosince v 7.00 hod večer.
Úvodem bude přečten úryvek s dětské bible, načež
vystoupípěvecké skupiny v národních krojích z
Dánska, Itálie, Polska, Německa, Litvy,
v
Švýcarska, Holandska a jiné Na závěr budou
zapáleny svíčky a zpívány anglické vánoční písně
Občerstvení a svíčky bude možno zakoupit na
místě (Výdělek ve prospěch Červeného kříže)
Vpřípadě špatného počasí bude vše včas
oznámeno na zdejších rádio stanicích a oslava se
posune o týden později na 13. prosince.
Děkujeme za účast,

za Euroforum: J.D. Koppan

ČESKÝ ROZHLAS 7

S přechodem na zimní čas dochází pravidelně ke
změnám vysílacích časů i frekvencí, které uvádíme zde
pro zdejší zájemce. V českém jazyce je možno
poslechnout Prahu od 12.00 do 12.27 UTC času na
frekvenci 21.745 khz. a též od 18.30 do 18.57 UTC
času na frekvenci 7.315 khz.

Redakce se omlouvá za chybu na poslední stránce v září, kde
bylo uvedeno, že Alois Rašín byl popraven 18.10.1867. Správné
je: Alois Rašín se narodil 18.10.1867.
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Nezapomeňte na klubovní schůzi.
Polský dům, středa 2. prosince v 19.00 hod.
Tajenka k řešení křížovky 15 v minulém měsíci je: Nikdy jsem v hotelu nic nezapomněl.
Vyřešení křížovky 16 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.
Minulý měsíc byla na obrázku “Růžena Nasková” česká herečka, členka Národního
divadla v letech 1907-1948.
Kdo je tento muž na obrázku? Odpověď příští měsíc.-----------------------------------1.12.1709 se narodil Xaver Richter, český skladatel působící v zahraničí.
7.12.1919 se narodil Július Lenko, slovenský národní umělec, básník a překladatel.
12.12.1844 se narodila Otýlie Sklenářová-Malá, herečka a členka Národního divadla.
14.12.1854 se narodil Vojtěch Hynais, český malíř školený ve Vídni a Paříži.
17.12.1848 přijel Vojta Náprstek do amerického exilu - přistál v New Yorku.
27.12.1899 se narodil Josef Otto Masák, český operní pěvec (tenor), člen Nár. divadla.
29.12.1874 se narodil Janko Jesenský, slovenský spisovatel a básník.
Střípky - Čriepky měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Telefon: 478 2177 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
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