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Jak vlastně vzniklo mezinárodní slovo robot?
Mirek Paulík:
lid konal na místě dani. Robota původně byla zemská čili
Vždy si rád přečtu ve Střípkách něco o naší slavné
veřejná a teprve později jí lid vykonával pro svou vrchnost
minulosti. Pro nás, kteří žijí už tak dlouho a tak daleko od
a robota se stala vrchnostenskou čili soukromnou.
naší vlasti, číst o našich dějinách je někdy povzbuzením a
První roboty “zemské” byly už známé za doby
často také varováním, které někdy nesmíme opomenout.
Přemyslovců a lid ji konal na stavbě hradů, cest, hrází a
My jako jednotlivci jsme výsledkem nesčetných generací
pod. V nejstarších dědinách neměli jednotlivci vlastní
předků, kteří žili a často živořili na
půdy. Rodiny používaly půdu a polí
území hlavně dnešní republiky. Dějiny
společně. Ale i v té době měli nad sebou
nás učí, že naši praotcové se měli nejlépe
mimo otce čili vladyky i pány, kteří větší
pouze v dobách, kdy žili v míru a
kusy půdy svou mocí drželi a pro něž
snášenlivosti a nejhůře když žili v
dědiníci jakési práce či roboty konali.
nesrovnosti a závisti a často i v nenávisti.
Páni těchto větších statků zakládali také
Český lid se vždy mohl vyrovnat
nové osady pro lidi, kteří vlastní půdy
znalostmi i skušeností se všemi svými
neměli a nebo pro takové, na které už v
sousedy a dařilo se mu nejlépe, když se
rodných obcích a starých vsích půdy
spolehl sám na sebe. Mnozí z nás ku
nezbylo. Tito noví osadníci musili z
stejnému poznání došli, když jsme svoji
pozemku jim takto přenechaných platit
vlast opustili a znenadání se ocitli v
vrchnost, tak zvaný úrok a konati za to
širém světě sami bez rodin a bez přátel.
různé práce.
Brzy jsme poznali na vlastní kůži, jak
Toto poddanství bylo s počátku velmi
těžkou cenu osobně musíme platit a jaké
mírné, lid selský při tom zůstal úplně
ztráty oželit, abychom žili svobodni na
svobodný, byl pánem svých pozemků,
těle i na mysli. Málo kdo z nás někdy v
mohl statek prodati nebo odkázati, mohl
životě nelitoval svého odchodu z
se svobodně stěhovat a všechny jeho
domova a nemyslil si, že by mu bylo
povinosti
lpěly pouze na půdě jíž užíval.
Čapek Karel ve studentských letech
lépe, kdyby byl zůstal mezi svými i když
Teprve
ve 14 století k nám přišlo z
nar. 9.1.1890- Ť25.12.1938
to znamená žít v porobě.
Němec zřízení lenní. Půda byla pokládána
Napsal dramatickou hru (Rozumův
A to mně přivádí k tomu, abych se univerzální robot) nynější mezinárodní za majetek “pánů”, kteří ji se své milosti
zamyslil a vžil se do dob, kdy moji slovo robot. Vykonává jednotvárnou sedlákům k obdělávání svěřovali. Už
práci místo lidí.
Tomáš ze Štítného hájil svobody sedláků
předkové žili v neslavné době našeho
národa, v dobách “poddanství a
a prohlásil, že půda sice může patřit
roboty”.
pánům, ale člověk, že je Boží a patří pouze Pánu Bohu.
Robota, jak ji známe vlastně vznikla z poměru
V 15 století po husitských válkách ubylo hodně svobody
poddanského, a byla to ve skutečnosti každá práce, kterou
prostého lidu a nabyla veliká moc pánů. Sedlák se stal

Když si uvědomíme vše to utrpení našich předků, tak se
mě zdají moje vlastní útrapy, bída a nesnáze
malichernými. Ale vše co prožívali moji předkové
zanechalo také stopy ve mně a tvárnilo můj charakter a
budu na ně vždy s úctou a láskou vzpomínat a moje
vlastní děti k této lásce vést a vychovávat.

zákonně nesvobodným člověkem a stal se majetkem
vrchnosti. Tak se odhlasovalo v roce 1447 na zemském
sněmu. Od té doby se selský člověk nemohl stěhovat a byl
zákaz přechovávat! cizích poddaných z jiného panství.
Vrchnost za určitých podmínek dávala souhlas k ženitbě
a rozhodovala i o budoucím povolání dětí svých
poddaných.
Sedlák byl prodáván, darován a nebo vyměňován i se
statkem. Nezbylo mu více než ten propůjčený grunt, jenž
mu mohl pán dle libosti odejmout.
Vrcholu bídy dosáhly roboty v 17 století, když po
třicetileté válce k nám přišla a uhnízdila se u nás cizí
šlechta, která s českým člověkem neměla ani citu a ni
smilování. Roboty již dříve nelidské byly ještě zostřeny a
robotovalo se i celý týden. Celé generace našich otců
procházely dobou nejtužších robot, útisku, ohněm a
největším ponížením.
Sedlák se mohl vlastnímu hospodářství věnovat pouze v
noci a ve svátky. Poddaní musili vykonávat veškeré práce
polní, lesní, zahradní, na lukách, v lomech i v dolech, při
stavbách, na cestách, při střeží ovcí, spřádání vlny,
nadhánění při lovech, rybníky lovit, dobytek pásti, hlídky
a jiné. Formanění na daleké cesty musili poddaní konat
bez náhrady. Práva a spravedlnosti neměň a nemohli se ji
dovolati. Nebylo odvolání proti nařízení vrchnosti i
úředníků, kteří často bývali horší než-li sama vrchnost.
Panský dráb poháněl lidstvo i karabáčem slabé nebo
opozdilce. Daně platili pouze poddaní a vrchnost tyto
vybírala a sama rozdělovala. Za takového stavu se stal
život českého sedláka nesnesitelný a proto nebylo divu,
když tu a tam na panstvích vypukly nepokoje a selské
bouře. Nejhorší byla poníženost a bezohlednost k lidské
důstojnosti.
Je naší poviností a jsme mravně vázáni k tomu, abychom
si vzpomněli na naše pokrevníky, kteří vytrpěli tolik bídy
a zla a kterým pouze láska ku svým dětem a rodinám
dodávala sílu aby vydrželi takovou bídu a muka.
Mnohokráte navštívila cizí vojska mnohé kraje a
zanechala za sebou spálené a opuštěné dědiny i pole. Lid
na mnohých místech opouštěl příbytky i živnosti, nechal
ladem pole a potuloval se v bídě po lesích, trpěl hladem
zimou, nakažlivými nemocemi a hynul. A ti co zůstali v
dědinách, těm ze všech stran koukala bída a nouze.
Nebylo hospodářského nářadí, ani dobytka tažného či
užitkového a často bylo vidět sedláka i s rodinou,
zapřaženého k radlu, pole orat.
Na příklad celé Výskovské panství, které mělo před
vpádem Švédů 796 poddaných, zůstalo po všech
pohromách s počtem 434. Dvory panské pustly a na
příklad v Pustiměři kde se chovalo až 1000 ovcí vše
zmizelo a zůstalo pouze několik hus a slepic.
Toto panství mělo jednu mih do šíře a půl míle do délky
a skládalo se z jednoho města, tří městeček, devětadvaceti
dědin, šesti dvorů, jednoho pivovaru a dvanácti rybníků.

Zrušení roboty - 1848
Robota trvala po všech bouřích selských a vzpourách, po
všech úpravách a slibech dále v míře stanovené patentem
Marie Terezie. Konečně byla zrušena a lid v Čechách si
říkal, že je tohle věc, která se podařila, i když ještě to
nebyl konec, jaký by si lid přál. Pro tu dobu však stačilo,
co bylo dáno a psáno. Studenti, dělnická mládež a mladí
urozenci se chlubili, že kdyby na ty barikády na mostě
nevylezb a císařským vojákům nepohrozili, že by ani tohle
možná nebylo... Rozumní se jen usmívali. Byli jsme přece
také mladí. Dobrá, nechrne jim paprsek slávy, však se
spálí a dají také pokoj.
S robotou to bylo samozřejmě lepší. Starosti ale nastaly,
kam jen se člověk podíval. Vrchnosti dostaly výkupného
za roboty 55 milionů, tj. 7 milionů za osobní roboty, 48
milionů za potažení. Za nájem byl placen jeden milion.
Splácení výkupného trvalo pak až do roku 1884. Jeden z
těch “správných” dní na panství Neuberků musela paní
Karolina i paní Žofie s Janem Norbertem i Janem
Eduardem slavit ten den. Připíjeli si svorně se svými
domácími hdmi a byla to čeládka přepestrá, která svědčila
o vztahu pána k člověku jako takovému. Sloužilo na
Neuberku v tom čase šest protestantů, tři židovské rodiny
a převážně česky mluvící zbytek katolíků.
Na panství byla starost o 90 kusů hovězího dobytka, tisíc
a sto ovcí a čtyři staré koně.
Do rána se slavilo, až Jan Norbert uzavřel sklepy a řekl:
“Tak, moji milí, pro dnešek to stačí, abychom si nevypili
všechnu radost najednou, dobří hospodáři myslí na zítřek
a ten není vybojován. Musíme se k němu stavět s čistou
hlavou.”
PoslechU, a podívaU se vděčně i na paní Karolinu, když
řekla, aby si odnesh to, co tady zbylo na stolech pro děti...
Karolina byla laskavá paní, ale přísná hospodyně a bylo
dobře, že pocházela po prababičce - Kornelu Eleonoře
Harantově z Polžic a Bezdružic (1650 - 1728) a druhá
byla MaxmiHana Veronika, paní z Říčan. To byly pravé
české selské šlechtičny, které měly vhv na charakter
Karoliny, rozené z Trautmansdorfu, ženy, jakou si vybral
Jan František z Neuberka.
(Úryvek z knihy Dagmar Štětinové Rytíři země
české, kterou v dohledné době připravuje k vydání
nakladatelství Trizonia v Čechách.)
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ČESKÁ REPUBLIKA VSTOUPILA DO MATO 12. BŘEZMA1999
ČR, Polsko a Maďarsko členy NATO

republice, Maďarsku a Polsku k přijetí do Severoatlantické
aliance jako "historickému mezníku v evropských
dějinách". "Vstup Polska, Česka a Maďarska do NATO je
povzbuzením i pro nás. Určitě bude i zdrojem zkušeností
na naší cestě do Aliance," prohlásil Dzurinda.
Rádio Praha 13.3.1999

Je tomu právě 60 let co německé
tanky přijely do Prahy 15.3.1939

Prezident Václav Havel podepisuje donodu o přístupu
České republiky do NATO

Česká republika se v pátek předáním ratifikačních listin v
americkém městě Independence 'Missouri) stala členem
Severoatlantické aliance. Spolu s ní byly do NATO přijaty
Polsko a Maďarsko. Členy NATO se tri země staly poté,
co jejich ministři zahraničí Jan Kavan, Bronislaw
Geremek a János Martonyi předali své americké kolegyni
Madeleine Albrightové příslušné ratifikační dokumenty.
Ta zastupovala Spojené státy jako depozitáře
Washingtonské
smlouvy,
která je
ustavujícím
dokumentem NATO. Dějištěm ceremoniálu byla
Knihovna Harryho S. Trumana, který v Independence
dlouho žil a který se významně zasadil o založení NATO
v roce 1949.
Jan Kavan v projevu poděkoval USA za roli, kterou při
přijetí ČR do NATO sehrály a vyslovil se pro zachování
silného transatlantického spojenectví mezi Evropou a
USA. Řekl dále, že Česká republika nechce být břemenem
NATO, nýbrž plnit všechny své povinnosti i závazky
vyplývající z členství. Uvedl také, že přijetí do NATO
odsunulo česká historická traumata tohoto století spojená
s nacismem a komunismem navždy do historie.
Nyní se naplnil prezidentský slib Billa Clintona a s
Českou republikou, Polskem a Maďarskem se již nedá
hrát jako s nějakými žetony v kasinu. Tyto země se staly
spojenci, stanuly v rodinném kruhu, uvedla v závěrečném
projevu ceremonie Albrightová. Ocenila, že lidé v ČR se
dokázali postavit tankům v roce 1968 a že čeští vojáci
nyní slouží v Bosně se silami NATO. Vzpomněla svůj
český původ spolu s některými skutečnostmi z českých
dějin. "Já jsem dcerou tohoto regionu, jsem dcerou
profesora dějin z této oblasti," uvedla.
Radio Praha 13.3.1999
Zahraniční ohlasy na vstup ČR do Aliance
Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda poblahopřál České

V dějinách národů jsou dny, které se nesmazatelně vrývají
do paměti těch, kteří byli nuceni je prožít. V povědomí
generací následujících pak tyto dny patří k těm
nejtragičtějším kapitolám národní historie. Takovým dnem
byl i 15. březen 1939.
Šestašedesátiletý prezident se hroutí a je povolán lékař.
Když je ošetřen, je československá delegace pozvána k
podpisu předem připravené deklarace. V tu chvíli se
Goering přitočí k Háchovi a řekne mu: "Bylo by mi
nesmírně líto, kdybych musel zničit tak krásné město jako
je Praha. Ale musel bych to udělat, aby Angličané a
Francouzi věděli, že moje letectvo je schopno vykonat
stoprocentní práci. Oni tomu totiž stále ještě nechtějí věřit
a já bych jim to chtěl dokázat!" Hácha pak vstupuje do
kancléřovy pracovny a podepisuje prohlášení o tom, že
vůdce bere český národ pod ochranu Německé říše. Když
mezi 5. a 6. hodinou ranní opouští delegace kancléřství
vybavuje se zlomenému prezidentovi Hitlerův výrok, že
narazí-li na odpor učiní konec - "dann mach ich Schluss".
Odpor si ale Hitler nepřál. Už v prosinci 1938 vydal totiž
tajnou směrnici o likvidaci zbytku Československa, ve
které se praví, že i navenek musí být patrno, že jde jen o
pacifikační akci a nikoli o válečnou operaci. Proto také v
Berlíně přivítali, když se československý prezident
rozhodl jet do říšského hlavního města. Bez podpisu dr.
Háchy věhlasného znalce státního a mezinárodního práva,
prezidenta obsazovaného státu, by celá akce byla
obyčejným, nijak nepřizdobeným násilím.---------------
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jsou přátelé. A Zbyněk nechce mistrovi ublížit, třebaže už
před časem pochopil, že přítel svou útočnost vůči církvi
přehání. Arcibiskup řeší dilema. Když už se i u apoštolské
stolice v Římě ví o existenci kacířů v Čechách, je jeho
svátou povinností rázně zakročit. Jenomže zákrok by byl
současně důkazem, přiznáním. A král Václav by v
současné chvíli ze všeho nejméně potřeboval, aby se
potvrdilo, že království je zamořeno herezí. Má naději
vrátit se na říšský stolec. Kdyby pověst země utrpěla,
klesly by jeho šance. A tak Zbyněk, rozhodnut chránit
panovníka a de fakto i sebe, vydává veřejné osvědčení, že
přes bedlivé zkoumání nenalezl v pražské diecézi žádné
kacířství.
Zanedlouho bude zcela opačného mínění...
Srpen 1408. Svůj hlas pozvedají pražští faráři. Konečně
se osmělují vrhnout na Husa. Obviňují ho u arcibiskupa ze
tří bludů. První: Veřejně prý prohlásil, že je svatokupcem
a členem roty Antikristovy každý kněz, který na chudých
vymáhá poplatky za zpověď, za udělení svátosti oltářní, za
poslední pomazání či za pohřeb. Vskutku to řekl. A
nejednou... Druhý: Nad rakví známého mnohoobročníka
Petra ze Všerub znesvětil obřad i mrtvého, neboť řekl:
“Co se mne týče, nevzal bych celý svět, abych měl zemřít
s tolika obročími.” Třetí: Hus soustavně káže proti
duchovenstvu, snižuje jeho autoritu a staví kněžstvo za cíl
lidového hněvu. Byla to pravda...
Říjen 1408. Nový
podnět k zostření napjaté
atmosféry
přichází
tentokrát zvenčí. Král,
arcibiskup a univerzita
dostávají pozvání na
koncil v Pise. Má se
konat na jaře 1409. Mim
konečně vyřešit schizma
tím, že donutí oba papeže
k abdikaci a přenechá
Petrův stolec novému,
legitimně
zvolenému.
Brzy po doručení tohoto
poselství se v Praze
kostnického koncilu, sám na
i
oficiální
objevuje
sněmu zatracený a
učenců
ze
delegace
nahrazený nakonec
Sorbonny,
která
projekt
Martinem V.
inspirovala. Mají pro
záměr získat české představitele, zejména Václava IV.
Král je pro koncil. Z důvodů zásadních, ale i proto, že
sleduje také osobní cíle. Předběžně oznamuje: Češi
přijedou, jestliže sněm oficiálně uzná Václavovy nároky
na římský trůn.
Otázka pisánského koncilu se však na domácí půdě stává

Pokračování:
Už v dubnu vynesl rozsudek, v němž se s okamžitou
platností zakazovalo šíření oznámených bludů. Stanislav
byl povinen spěšně se dostavit před papežskou stolici, aby
se tu zodpovídal. Spisy Viklefovy měly být zabaveny.
Staré hádky mezi konzervativními německými mistry a
českými učenci okouzlenými Viklifem přerostly nyní do
zásadního náboženského a národního konfliktu mezi
německým a českým univerzitním živlem. A úspěch
denunciace povzbudil mnohé zpátečníky, jimž se předtím
nedostávalo odvahy.
Květen 1408. Koná se
shromáždění příslušníků
českého
univerzitního
národa. V souvislosti s
nařízením Ríma mají
mistři veřejně odsoudit 45
Viklefových
tezí.
Podobnou situaci ostatně
zažili už v roce 1403,
hádky
o
učení
evangelického
doktora
Symbolické dobové
nejsou nového data. Čeští
znázornění rodinné
učenci fakticky většinu
“dělby práce”
pohoršlivých
článků
zastávají. Jenže nemohou přiznat barvu. To by sami sebe
usvědčili z kacířství. Hledá se proto kompromis. Pro Husa
i jeho druhy bude také v následujících konfliktech
nemožné jednat zcela přímočaře. Navenek budou nuceni
zapírat, že reformní myšlenky ve skutečnosti vyznávají. A
tak odsouzení Viklefa není vlastně odsouzením. Zní:
příslušné teze nemají být šířeny “ve svých smyslích
kacířských, bludných nebo pohoršlivých... “
Červen 1408. Útok proti
českým viklefitům, a to už
s evidentním, ač zatím
anonymním zahrocením
vůči Husovi, zahajuje i
duchovenstvo. Na pražské
synodě se rodí zákaz při
českých kázáních veřejně
napadat kněžstvo.
Červenec
1408.
Arcibiskup Zbyněk se
zmítá uprostřed rozporů.
Klérus,
povzbuzen
rozhodnutím z Říma, na
První čistě kazatelský chrám
něho útočí, aby konečně
v Evropě. Slavná kaple
zasáhl a “vyplel Viklefovo
Betlémská
býlí”. Na jeho stole se
scházejí rozmanitá udání, vesměs na Husa. Pořád ještě
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jablkem sváru. A natrvalo rozdělí dva dosavadní přátele a
Momentální zájem zatím překryl důsledky, jež se vyjevily
spolupracovníky, krále a arcibiskupa. Zbyněk se až do této
teprve v dlouhodobé perspektivě: je totiž nepochybné, že
chvíle varoval křížit Václavovi cestu. Podřizoval se.
dekret znamenal v dějinách naší kultury vážný předěl,
Vždyť za své povznesení ve velké míře vděčil právě
počátek sbližování univerzity s bezprostředními zájmy
Václavovi. Považoval proto za povinnost zachovávat mu
národa a na druhé straně oslabení její mezinárodní
věrnost. Teď však stál před dilematem. Přísahu věrnosti
prestiže.
kdysi složil i papeži Řehořovi. A ten konciliámí myšlenku
Němečtí mistři Kutnohorský dekret stroze odmítli.
tvrdě odmítá. Které polovině cti dát přednost? Není jasné,
Pokusy o dojednání kompromisu ztroskotaly. Král jindy
co arcibiskupa vedlo, faktem ovšem zůstává, že nakonec
kolísavý trval na svém. Ani ultimátum poškozených, že
odmítl zříci se římského papeže, rozhodně se postavil
demonstrativně opustí Prahu, ho nezviklalo. A tak v
proti koncilu, a tím i proti českému panovníkovi.
květnu 1409 se hrozba splnila. Němečtí pedagogové i
studenti začali houfně odcházet z Čech, aby pak v Lipsku,
Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat...
Pisa představovala explozivní
Heidelberku i na jiných univerzitách dštili
problém i na Karlově učení. Němečtí
síru na Václava, na kacíře v Praze a na
Čechy vůbec. Král jmenoval prozatímním
mistři, čili většina, zaujímali stanovisko
shodné s arcibiskupovým. Pouze český
rektorem mistra Zdeňka z Labouně. A na
univerzitní
národ
jednoznačně
podzim 1409 se jednomyslnou volbou
navrhoval účast na koncilu a stál za
stal jeho nástupcem mistr Jan Hus. Ocitl
Václavem. Zatímco ten prodléval v
se v čele české inteligence právě v čase,
Kutné Hoře, odehrávaly se v Praze
kdy se kruh kolem něho začal nebezpečně
prudké řečnické souboje. Zatímco král
zužovat... (Pozn. Dříve se uvádělo, že z
všemožně
oddaloval
přijetí
Prahy odešly tisíce Němců. Současné
francouzských diplomatů, už přes dva
odhady jsou střízlivější: mohlo jich být
měsíce čekajících na konečnou
600-800.)
odpověď ve věci sněmu, nemohli se
Na moment odbočme... Na jaře 1409
Němci a Češi na univerzitě dohodnout.
čili v téže době, kdy vrcholila bitva o
Přitom
Lucemburk
nezbytně
Kutnohorský dekret, se vskutku sešel
pisánský
koncil. Čeští diplomaté tam
potřeboval, aby za ním stála alespoň
univerzita, když arcibiskup selhal.
dosáhli úspěchu, na kterém Václav tolik
V ohnivých hádkách se fakticky
lpěl - sněm ho uznal za římského krále a
nebojovalo jen o koncil. Němečtí
odmítl jeho soka Ruprechta. Ale
mistři
současně
napadli
české
Lucemburk jako obvykle nezužitkoval,
přívržence opravného hnutí jako celek.
co mu přízeň chvíle nabízela. K reálnému
Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana
prosazení nároku na říšskou korunu bylo
z Jesenice, Štěpána z Pálce (pozdějšího
třeba rázných činů, a k těm králi chyběla
renegáta), Jakoubka ze Stříbra a ostatní
vůle. O získání vlády v říši se nepokusil
viklefity prohlašovali za zatvrzelé
ani poté, co Ruprecht zemřel (1410). A
rouhače. Dřívější neshody v otázkách
tak v druhé fázi promarnil, o co tolik
České písmo z doby Husovy
teologických,
politických
i
usiloval v první. Tím rasantněji jednali po
společenských přerostly v zásadní
Ruprechtově smrti Václavovi příbuzní,
zápas, jehož národnostní podtext teď zřetelně vynikal.
bratr Zikmund a bratranec Jošt. Oba na svou stranu získali
Král netrpělivě čekal. Pak číše přetekla...
část kurfiřtů, oba se nechali prohlásit za římské panovníky.
V hněvu nad neplodnými sváry podepsal Václav IV. 18.
A protože i Václav IV. užíval titulu, “rex Romanorum”,
ledna 1409 mandát převratného významu, dokument, z
měla říše římská v roce 1410 rekordní počet panovnických
něhož dodnes čiší vzrušení oněch chvil - slavný dekret
hlav. Ze tří na dvě se jejich počet zmenšil brzkou smrtí
Kutnohorský.
Rozmáchlým škrtem pera
zrušil
Joštovou (1411). A vzhledem k Václavově letargii se
privilegované postavení Němců na Karlově učení a z
uznávaným římským králem stal na další čtvrtstoletí
mezinárodní univerzity se rázem stala vysoká škola
Zikmund Lucemburský...
opravdu národní, se všemi přednostmi, avšak i slabinami,
Sněm v Pise, ač reprezentativní, skončil napohled
jež z takové proměny vyplývaly.
úspěchem, ve skutečnosti debaklem. Vznikla totiž situace
Co Kutnohorský dekret změnil? Přiřkl do budoucna a s
analogická s vývojem na římském stolci-trojvládní.
okamžitou platností tři hlasy Čechům a jediný Němcům.
Koncil, pravda, sesadil oba papeže a zvolil nového,
Obrátil poměr sil. Zjednal na univerzitě konciliární straně
Alexandra V.
většinu hlasů, nutnou k tomu, aby pražské vysoké učení
Pokračování příští měsíc
xlz xlz xJz xL> xJz xlz xlz xjz 'Js xlz xlz
xlz
zp. zjx zp zp /Jx zp zp. zp zjx zjx žp zp» zp
přijalo pozvání do Pisy a obeslalo ho svými reprezentanty.
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Prezidentská anabáze
Nehněvá se na soudruhy, zločiny mu nevadí,
vždyť je, snílky, otupily utopie návnady.
Volby smíru odzvonily, smutný konec pohádky,
každý kozel ohání se kolem vlastní zahrádky.
Bartončík a Budaj nejsou pro něj vhodní partneři,
do sněmovny jdi, nenajdeš Mohoritu u dveří.
Mohonta dnes je čistý, včera hnusná potvora,
dostal se do předsednictva, podporu má od Fóra.
Soudruzi se prověřují, ne, to není legrace,
výsledek je zaručený, k smíchu nutí lustrace.
Političtí vězni mamě protestují hlasitě,
vypasení papaláši chrochtají dál v korytě.
Statisíce hlasně skřípou zuby, jež jim zůstaly,
rehabilitace přijde - tempo je však pomalý.
Restituce majetková ta se v Česku nekoná,
komunisté přece kradli jenom podle zákona!
Nepitvejte doby dávné denně radí bývalí,
stanovisko každý chápe - s násilím si tykali.
Klika kliku vyměnila, rudí trpí jak psanci,
za trest přísný stávají se v celém světě vyslanci.
Klímová ve Washingtoně, v Moskvě mladý R. Slánský,
život sladký dále mají, ať žije duch křesťanský!
Léta létá po Evropě, Amerikách, Asii,
mezitím mu politici celek státu rozbijí.
Přikvapila bouře času, koráb státu topí se,
Klaus s Mečiarem maj se k dílu, o rozvodu baví se.
Separace program starý', od koho jej převzali?
Od Hlinky, a od Tisa, a generála Prchaly.
Ústava je kus papíru, tak to bylo prý vždycky,
bojovat o republiku - to by bylo nelidský.
Stále jedná smysluplně, není světu pro srandu,
v bance má sta milionů a v posteli štramandu.
Kdo nám muže velikého v budoucnosti nahradí?
(Bezvýznamní pidimuži už se perou v podhradí.)
Špičku nohy má už v hrobě, nemoc, nic ho nezdolá,
naslouchá jen hlasům lidu, ne kritikům zezdola.
V politice platí síla, diplomy jsou bez ceny,
bude národ bez Tatíčka opět, opět ztracený?

(Zpívej podle: Já do lesa nepojedu.)
Pod Karlovým mostem v Praze hodně špíny proteklo,
po životě v rudém ráji lid se těšil na peklo.
Moskva, její satelite, mají kapsy díravý,
kdo jim půjčil biliony vlej mu rozum do hlavy.
Hospodářství na mizině, čas režimů dohrává,
na scéně se vynořila Kocábova postava.
KGB je k změnám svolné, má jen jednu podmínku:
papaláši nesmí viset na lucernách na rynku.
Konspirace, sametová revoluce, listopad,
disident se přes noc dostal z Hrádečku na pražský Hrad.
Pro svou pravdu léta úpěl, život se lží nechtěl žít,
s morálními úskalími dovede si poradit.
Odsun Němců odsoudil hned on, i jeho přátelé,
krásná slova, slova krásná dokonale zmatnou je.
Spěchal expres do Němeček, nebylo jim nic svaté,
časem se z nich vyklubali praví arcdemokraté.
Zavítal pak za Slováky, minulost furt vábí je,
v mnohých mozcích dosud straší Hlinko-Tiso-mánie.
Slováci jsou s Čechy spjati jazykem a osudem,
když se od nich oddělíme - bolest hlavy pozbudem.
Do Polska a do Maďarska letí velká výprava...
Mají zálusk na kus státu - politická poprava.
V Kanadě tam pobyl krátce, výsledky jsou nejisté,
zlatou medajli mu dali zrádní separatisté.
Američtí politici polykali proslovy,
neprosil, jen žádal šanci nám a Gorbačevovi.
Do Anglie, do Francie letí velká apanáž,
postaru si prosperuje na Západě špionáž.
Češi, to jsou vyzvědači ruskou masti mazaný,
KGB je kontroluje, mlčí, mlčí Hradčany.
Do Moskvy, tam Michalovi popotřásl pravicí,
nevadí mu vojska, tanky do Pobaltí pádící.
Blokády a vydírání celkem těžko přežije,
modlí se za stovky mrtvých: Arménie, Asie.
Varšavský pakt cár papíru, to ví každý rozumný,
ruské rakety dál stojí za pražskými za humny.
Zavítal do Izraele, i tam hledá přátele,
do arabských uličníků kopou, střílí vesele.
Do Rakouska jel moc nerad, měl se střetnout poprvé
s Kurtem, jehož ruce prý jsou poškvměny od krve.
Delikátní situace přivodila hloučku křik,
jednal s ním jak s dalaj lamou, čistě jako soukromník.
Zásady - ty musí platit pro všechny a navždycky!
Když je třeba kompromisu jedná diplomaticky.

První verze Anabazy vyšla v Nedělním hlasateli (Berwyn, ILL..
USA) 12.8.1990.
Přepracoval ji, aby odpovídala vývoj situace až do dnešních dnů,
Stanislav Berton. 38 Abíngdon Rd., Roseville NSW, Austrália 2069
15.11.1998

ÚDIV NAD VLIVEM KOMUNISTŮ JE PONĚKUD NAIVNÍ
nespravedlivé. Nakonec zdá se, že komunismus byl možno-li- méně právní. Sotva v něm najít například
nějakého Dimitrova, kterému by třídní justice dala
možnost obhájit se v inscenovaném procesu. Ve stalinské
Moskvě, v Praze, v Budapešti by ho už naučili, jak se k
zapálení Reichstagu přiznat. Přesto však údiv nad tím, že
komunisté mají u nás pořád vliv, je naivní. K vypořádání
s nimi nedošlo a sotva mohlo dojít. Situace v roce 1990
byla poněkud jiná než v roce 1945. Tehdy skončila
"horká" válka. Důsledky tedy také pálily. Konec války
studené přináší chladnější odezvu. Sotva tedy nějaký nový
Norimberk. Hitlerovské koncentrační tábory osvobozovali

Ano, pokud jsou trestně stíháni skini za nošení
nacistických symbolů, měl by stejný metr platit i pro ty,
kdo nosí hvězdičky se srpem a kladivem. Stejně jako
haknkrajc posekaly a utloukly miliony. Komunistický
manifest vyzývá k násilí. Pokud se nacisté ve svých
svátých knihách hlásili k "obyčejnému" rasismu,
marx-leninismus nastolil rasismus třídní, stejně zrůdný.
Tedy úplně absurdně- proč není u nás povolena nějaká
strana, která se v názvu zpupně ohání fašismem?
Komunismus máme přece až v parlamentu a v televizi
veřejně vykřikuje málem už o kroucení krkem. Je to
vzhledem k zákonu vůči fašismu a venkoncem i nacismu
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vojaci mnoha států a národů. Mohli se tedy přesvědčit na
vlastní oči, co je to nacismus a fašismus. Kdo ze světa
viděl obrazovou dokumentaci zmučených ve stalinských
lágrech někde na Sibiři? V tom nelze než se shodnout s
autorem úvodní části Černé knihy komunismu Stéphanem
Courtoisem. Také je pravda, že Židé žijí v celém
demokratickém světě. I proto se nemravný holocaust
dočkal tak patetického a zaslouženého odsouzení. Sotva
však mohli něco takového očekávat bolševiky vyhlazení
ukrajinští sedláci. Romantismus "spravedlnosti pro
všechny" snadno posedá intelektuály. Ti neradi přiznávají
omyly a rádi je opakují. Řeknou: "Staly se chyby, ale ve
jménu vznešené myšlenky," a odhlédnou od toho, že
všemocná praxe, dle marx-leninismu hlídací pes teorie,
jednoznačně usvědčuje komunismus z toho, že kde byl,
vraždil, mučil a okrádal. Mladí z intelektuálních řad mají
pak vnitřní potřebu revoluce a bolševismus jim je bližší
než plebejský nacismus. Ostatně: "Hvízdavý Jan" Křeček,
pískálek z ratifikace našeho připojení k NATO, je prý
obdivovatelem letitého exportéra bolševického teroru
Fidela Castra. A jsme konkrétně u nás. Vždy jsme byli
silně levicově naladěni. Komunisté se v první republice
stále pohybovali blízko čela výsledků voleb. Mnichovské
zklamání a následná manipulace s osvobozením Prahy
Rudou armádou také přinesly svoje. Je otázka, zda teror
padesátých let byl většinově chápán vskutku jako teror. V
tom, jak manipulovat s lidmi, byl oproti bolševickým
kulturním komisařům Joseph Goebbels žáček. S tím

souvisí, jak případné stresy z gottwaldovského stalinismu
a šok z okupace v srpnu 1968 omlela profesionálně
vedená "normalizace", která z nás v podstatě učinila stádo
vepříků, chrochtajících spokojeně v chlívku nad přídělem
mláta. Nebylo ho mnoho, ale bylo jisté. "Biafra ducha" se
většiny příliš nedotkne. K pohodě stačí přece pivo a
televizní seriály. Vskutku všichni cítí potřebu svobody? A
kolik z nás má z těch čtyřiceti otupujících,
znemravňujících a svádějících let tak zcela čisté svědomí,
aby mohlo rozlišovat vinu a soudit? Prakticky také
komunistům dozajista přibyly hlasy mnoha republikánů.
Vždyť jsou si podobni jako vejce vejci. Traduje se, že
Hitler po vstupu do kancléřského úřadu na otázku
anglického novináře, co si počne s tolika komunisty,
odpověděl: "Udělám z nich nacisty!" Současná politická
a ekonomická rozháranost navíc přeje extremistům.
Sociálnědemokratická vláda v mnohém komunisty
legitimizuje. Jsou také drzí a drzé čelo lepší poplužního
dvora. Vlastně bychom tedy měli být ani ne tak zděšeni
komunistickými skoro patnácti procenty hlasů, ale spíše
by nás mělo potěšit, že by je za těchto okolností osmdesát
pět procent občanů zatím nevolilo. V zásadě však stále
platí otázka: Proč se nesmí nosit fašistické symboly, avšak
komunistické ano? Zákon přece hovoří o obou stejně.
VLADIMÍR KUČERA Autor je publicista
Mladá fronta Dnes 1.3.1999

Pane Špidlo, aby to neodnesli chudí

Víte, že...

Nedávno jsem vyslechl zprávy o tom, že zástupci našeho
lidu si zvýšili platy a další požitky a dále zaznělo, "a proto
si utáhněte opasky". Vy jste nás zvolili, my si zvýšíme
platy, vy si utáhněte opasky. O těch opascích jsem slyšel
z úst pana ministra Špidly a dnes jsem zaslechl v rozhlase,
že pan ministr bojuje za snížení přesčasových hodin. Ach
Špidlo, Špidlo, bude méně hodin, bude méně
nezaměstnaných... Ale z čeho potom zaměstnaní lidé při
nízkých hodinových sazbách a malém počtu hodin mají
žít? Nesměřujete k tomu udělat ze zaměstnaných
bezdomovce? Přečtěte si následující a poraďte: v minulém
roce jsem našel zaměstnavatele, který mne platil dle druhu
práce v čistém 20 - 40 Kč za hodinu. Měsíční výdělek
jsem měl díky extrémní době takřka 9.000 Kč, a tak jsem
i něco málo ušetřil. Potom situace dospěla do stadia, kdy
na čistou mzdu 7.200 Kč bylo třeba 360 hodin měsíčně.
A práce ubylo a čistý měsíční plat klesl na 4.500 Kč.
Jestliže, pane ministře, úplně zakážete přesčasové hodiny,
pak se ptám: Jak a kde si mám utáhnout opasek? Nájem
3.000 Kč utáhnout nelze, k tomu 1.000 Kč na energii, to
je 4.000 Kč, zbývá 500 korun na jídlo za měsíc. Myslíte,
že to stačí?
Jaroslav Růžička, Praha 4
Metro 1.3.1999

7.března 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masaryk
který při první schůzi československého Národního
shromáždění 14. listopadu 1918 - byl jednomyslně zvolen
prvním prezidentem Československa.
15. března 1878 se profesor Tomáš Garrigue Masaryk
v New Yorku oženil se slečnou Charlottou Gamgueovou.
ajväčší drevený kostol bol postavený v Paludzi při
Liptovskom Mikuláši. Kostol postavil tesársky
majster Jozef Lang (1774) so 40 pomocníkmi za necelý
rok bez použitia železných klincov. Podľa vtehdajšieho
artikulačného zákona stavba protestanských kostolov
nesmela trvať viac ako jeden kalendárny rok a pri stavbe
bolo zakázané používať železo ako stavebný materiál.
Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou a vzhľadom k
tomu, že stál na území, kde je teraz vybudované vodné
dielo Liptovská Mara, bol prenesený do obce Lazisko.
Obdivuhodný stavebný výkon a odvaha architektonického
riešenia je zvýraznená aj skutočnosťou, že sám staviteľ
nevedel ani čitať ani pisať.

N
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Padesát let poté
Téměř přesně před půl stoletím, 23. února
1949, schválilo Národní shromáždění pod
tlakem komunistů zákon o zemědělských
družstvech,
kterým
byl
de facto
odstartován proces násilné kolektivizace
vesnice. Je téměř symbolické, že uplynulý
týden došlo v parlamentu ke dvěma
významným
krokům,
které
by
deformovanou minulost mohly narovnat
do standardní a ve světě obvyklé polohy.
Metro 1.3.1999
Toyota představila nové kupé XYR
PREMIÉRA Kalifornské designérské
centrum japonské automobily Toyota
připravilo pro ctitele sportovních vozů
této značky výkonné kupé XYR. Přední
kola kupé XYR pohání zcela nový
hliníkový motor, vyvinutý s firmou
Yamaha, o objemu 1,8 1, který disponuje
obdivuhodným výkonem 134 kW. Za
výborné parametry vděčí
čtyřválec
především sacímu systému WTL-i, který
kombinuje variabilní časování rozvodu s
měnitelným zdvihem ventilů v závislosti
na otáčkách motoru. Díky malé hmotnosti
kupé 1.134 kg vychází výkonový poměr
na 8,46 kg/kW, což garantuje 433 cm
dlouhému vozu neobyčejnou vitalitu. S
vysokým výkonem motoru koresponduje
vyspělý podvozek s nezávislým zavěšením
všech kol.
Metro 1.3.1999
Do konce roku propustí Škoda Plzeň
1500 zaměstnanců
Škoda Plzeň oznámila Úřadu práce v
Plzni, že do konce letošního roku propustí
1500 zaměstnanců. ČTK to v pátek řekla
vedoucí odboru trhu práce plzeňského
pracovního úřadu Magdalena Čadová.
Úřad práce v Plzni zaznamenal koncem
února 924 nových žádostí o práci, počet
žadatelů se tak oproti lednu zvýšil na 6419
osob, přičemž míra nezaměstnanosti
vzrostla ze 7,2 na 7,4 procenta. Pokud by
zmíněný počet zaměstnanců Škoda Plzeň
propustila, Čadová odhaduje, že míra
nezaměstnanosti se na okrese Plzeň-město
do konce roku vyšplhá až na devět
procent.
Rádio Praha 6.3.1999
ijr

aSfc -tÝ*

sít

Pražské knihkupectví Fortuna poprvé
nabízí učebnice pro Romy
Učebnice včetně speciálních studijních
textů pro Romy, které se poprvé dostávají
do volného prodeje, nabídne od pondělí
rekonstruované knihkupectví Fortuna v
Praze. Učebnice pro romskou menšinu,
které se dosud rozesílaly do škol podle
ministerského rozdělovníku, si mohou
nyní zakoupit samy školy a také další
zájemci. ČTK to v pátek řekl Oldřich
Novotný z nakladatelství Fortuna.
Rádio Praha 6.3.1999

Václav Klaus nesouhlasí s obnovou
těžby uranu v ČR
Předseda Poslanecké sněmovny Václav
Klaus nesouhlasí s pokračováním těžby
uranu v České republice. S návrhem
prodloužit těžbu a otevřít i další, už
zakonzervovaná ložiska, přišel nedávno
ministr průmyslu a obchodu Miroslav
Grégr. Podle Václava Klause by šlo o
značně ztrátovou aktivitu, která je ale prý
pro řadu záměrů ministra Grégra v
průmyslové politice příznačná. Předseda
Poslanecké sněmovny také připomněl, že
podle analýz vypracovaných ještě jeho
vládou, není naděje na přiblížení vysokých
cen uranu těženého v České republice k
cenám na světovém trhu.
Rádio Praha 6.3.1999
Pátek - šťastný bude den
Antonín Sum, poslední žijící tajemník
bývalého ministra zahraničních věcí J.
Masaryka, si nedávno posteskl, jaká škoda,
že naše přijetí do NATO nebylo
načasováno o dva dny dřív. Připadlo by tak
na výroční den Masarykovy nepřirozené
smrti a bylo by to velmi symbolické
Teprve tato nešťastná událost totiž
vyburcovala západní svět k sebeobranné
reakci na sovětskou expanzi ve východní
a střední Evropě.
Metro 9.3.1999
Slunce jako motor
PRAHA V dobách úsvitu lidské civilizace,
ještě předtím než se člověk naučil využívat
ohně, rozhodovaly sluneční paprsky o
přežití
celých populací.
Zdánlivou
nezávislost na opravdu prvotním zdroji
života přineslo lidstvu stále intenzivnější
využívání všech dostupných zdrojů
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energie, která se na Zemi v podobě
fosilních
paliv
v
průběhu
věků
nahromadila. Přichází však doba, kdy je
nutné tyto zdroje bilancovat stejně jako
trosečníci
zachráněné
zásoby
a
poohlédnout se, zda náš ostrov Země
nenabízí přece jen nějaký trvalý zdroj.
Objevit
znovu
význam
Slunce,
nastartovat
energetický
slunovrat.

Metro
9.3.1999

V nemocnici explodovala nálož
Podomácku vyrobená nálož vybuchla ve
středu ráno v čekárně chirurgické
ambulance v budově polikliniky s
nemocnicí v Praze - Vysočanech.
Mohutný výbuch nikoho vážně nezranil,
jedna osoba však byla hospitalizována
kvůli problémům se sluchem. Nálož uložil
v igelitové tašce pod lavici v čekárně
neznámý pachatel. Odpoledne explozi
připomínaly už jen deseticentimetrové
díry ve zdech a výtahových dveřích.
Zbytky lavice, pod kterou byla nálož
umístěna, odvezli kriminalisté k expertize.
Podle ředitelky zbyly z lavice jen třísky.
Žena, která na ní seděla, odešla údajně na
toaletu jen několik vteřin před výbuchem.
Radio Praha 11.3.1999
Vláda rozhodla o rychlé privatizaci
České spořitelny a Komerční banky
Vláda rozhodla o velmi rychlém postupu
privatizace České spořitelny a Komerční
banky. Inzerát na prodej spořitelny bude
zveřejněn už vdubnu a na prodej
Komerční banky v červnu. Na tiskové
konferenci po jednání vlády to řekl ministr
financí Ivo Svoboda. Předpokládá se
privatizace kompletních státních podílů v
obou
bankách.
Hlavním
důvodem
privatizace největších českých bank je
podle Svobody vědomí, že efektivní
privátní bankovní síť je jedním z faktorů

pro obnoveni hospodářského růstu. Snahu
vlády zrychlit privatizaci bank ekonomové
přivítali.
Rádio Praha 11.3.1999
Kapacity
věznic
v
ČR
jsou
překračovány v průměru o 16 procent.
Vyplývá to z dokumentu o stavu a
problémech vězeňství, který vláda vzala
na vědomí. Podle zprávy předložené
ministrem
spravedlnosti
Otakarem
Motejlem bylo v českých věznicích k 31.
prosinci loňského roku ve výkonu vazby
nebo trestu odnětí svobody 22.067 osob.
To je téměř třikrát tolik než v roce 1990.
Rádio Praha 11.3.1999

ČR je v hlubší ekonomické recesi, než
se očekávalo
Ekonomická recese, která postihla Českou
republiku, se ukázala delší a hlubší než
mnoho analytiků a politiků očekávalo.
Uvádí to bulletin Evropské komise
European Economy. Tvrdá hospodářská
opatřeni přijatá v roce 1997 ostře omezila
domácí poptávku, která nevykazuje zatím
znaky, že by se měla opět zvyšovat. Přesto
bylo cíle dosaženo - omezila se
nerovnováha v zahraničním obchodu a
inflace se dostala pod kontrolu. Daňová a
finanční politika se nyní začíná uvolňovat,
ale zdá se, že bez výrazné strukturální
reformy to nebude k zajištění ekonomické
obnovy stačit, uvádí bulletin.
Rádio Praha 11.3.1999

Rusové postaví v Chebu památník
válečným zajatcům
Památník ruským válečným zajatcům,
kteří byli v letech 1941 až 1945 pochováni
do hromadných hrobů v Chebu, hodlá v
sousedství chebského hřbitova vystavět
Ruská federace ve spolupráci s tamním
městským úřadem a Svazem bojovníků
proti fašismu. ČTK to po schůzce s
místostarostou Chebu Petrem Jakšem řekl
ruský konzul Vladimír Godina
Rádio Praha 11.3.1999
Krajané v Mexiku chtějí postavit
sochu Tomáše Garrigua Masaryka
Sochu
prvního
československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
chtějí umístit příští rok na bulvár nesoucí
jeho jméno v mexickém hlavním městě
čeští
krajané,
kteří žijí v této
latinskoamerické zemi. ČTK to řekl český
velvyslanec v Mexiku Libor Sečka Bulvár
byl
pojmenován
po
zakladateli
novodobého československého státu už v
roce 1936 a nyní patří k jedné z

nejrušnějších a obchodně nejčilejších částí
více než desetimilionové metropole
Mexika Sečka řekl, že ideální by bylo,
kdyby se projekt podařilo realizovat do 7.
března roku 2000, kdy uplyne 150 let od
Masarykova narození.
Radio Praha 11.3.1999
Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

22.16Kč.

Británie

1 GBP

57.08Kč.

Francie

1 FRF

5.81Kč.

100 JPY

29.16Kč.

Kanada

1 CAD

22.89Kč.

EMU

1 EUR

38.14Kč.

Německo

1 DEM

19.50Kč.

N. Zéland

1 NZD

18.61Kč.

Slovensko

100 SKK

85.13Kč.

Švýcarsko

1 CHF

23.86Kč.

USA

1 USD

34.89Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 15.3.1999

V pátek zemřel představitel Krále
Šumavy, herec Miloslav Holub
Po dlouhé těžké nemoci zemřel v pátek ve
věku 84 let herec Miloslav Holub, kterého
proslavila titulní role ve filmu Král
Šumavy. V ostravském divadle působil
Holub půl století. Nezanedbatelnou
součástí umělcova života bylo účinkování
v řadě filmů. Spolupracoval s takovými
režiséry, jako Martin Fric, Karel Kachyňa
nebo Karel Zeman, který jej obsadil ve
filmech Vynález zkázy, Baron Prášil, Na
kometě nebo Ukradená vzducholoď. Svůj
všestranný herecký talent Holub využil i
pro práci v ostravském studiu České
televize a v Českém rozhlase.
Rádio Praha 14.3.1999

Na Václavském náměstí demonstrovali
republikáni i anarchisté
Asi dvě stovky členů a přívrženců
Sdružení pro republiku - Republikánské
strany Československa pod vedením jejího
předsedy Miroslava Sládka si v sobotu u
sochy sv. Václava na Václavském náměstí
v Praze připomnělo 60. výročí okupace
Československa nacistickým Německem.
Čtvrt hodiny po začátku Sládkova více než
hodinového projevu začala ve střední části
náměstí
demonstrovat
zhruba
čtyřicetičlenná skupina anarchistů, kteří
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odmítali názory republikánů. Obě skupiny
se však shodly v jednom: odmítly páteční
vstup České republiky do Severoatlantické
aliance. Sládkovi se například nelíbí
načasování vstupu, které se uskutečnilo
před výročím nacistické okupace, ani
místo, kde se předání ratifikačních listin
konalo - městečko Independence ve státě
Missouri.
Radio Praha 14.3.1999

Slovensko zůstalo v procesu
rozšiřování Aliance nadějným
kandidátem
Zatímco
pro
Českou
republiku,
Maďarskou republiku a Polskou republiku
bylo páteční přijatí do NATO historickým
okamžikem, Slovensko zůstalo v procesu
rozšiřování Aliance pouze nadějným
kandidátem, píše sobotní slovenský tisk.
Zahraničně politická ofenzíva vládního
kabinetu Mikuláše Dzurindy "se pokouší
otevřít dveře tohoto exkluzivního klubu
vyspělých demokracií i Slovensku, které
zůstalo 'kibicem' pouze kvůli trucování”
bývalé
vlády
Vladimíra
Mečiara,
komentuje Sme.
Radio Praha 14.3.1999
Matematik a fyzik Einstein má ode
dneška v Praze pamětní desku
Bronzovou pamětní desku matematikovi a
fyzikovi Albertu Einsteinovi odhalil v
neděli na domě U Jednorožce na
Staroměstském náměstí v Praze její
primátor Jan Kasl. Akce se vedle českých
fyziků a matematiků zúčastnil i předseda
Akademie věd ČR Rudolf Zahradník.
Einsteinův bronzový reliéf zhotovil
akademický sochař Zdeněk Kolářský,
který na desce vyobrazil mimo jiné
proslulou
fyzikovu
rovnici
teorie
relativity, Karlův most, po němž se slavný
vědec rád procházel, a housle, na které
Einstein uměl hrát. Pamětní deska byla
odhalena na domě, kde se v salónu Berty
Fantové scházel Einstein při svém pobytu
na Karlově univerzitě v letech 1911 až
1912 se svými přáteli, například se
spisovateli Maxem Brodem či Franzem
Kafkou.
Radio Praha 15.3.1999
Ministerstvo práce a sociálních věcí
předpokládá, že na konci letošního roku
by mohla míra nezaměstnanosti v ČR
dosáhnout až 11 procent. To by
znamenalo, že bez práce bude zhruba
560.000 lidí.
Radio Praha 15.3.1999

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION
___________ OF FRIENDS OF BIER___________

Výměna pobytu dovolené
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych se v úvodu svého dopisu stručně
představil. Je mi 44 let, ženatý, otec dvou dospělých dcer
(18 a 21 let), absolvent hotelové školy.
V roce 1983 jsem s rodinou emigroval do Německa, kde
dosud, v těsné blízkosti českých hranic žijeme. S
manželkou vedeme rekreační zařízení německého
autoklubu pro 220 osob. Minimálně jednou za týden
jezdíme přes hranice do České republiky na Domažlicko,
kde vlastníme rodinný dům a restauraci.
Rád bych se Vašim prostřednictvím seznámil s krajanem,
se kterým bych si mohl dopisovat, koho bych mohl pozvat
k sobě na návštěvu do Čech nebo do Německa a u koho
bychom mohli s manželkou také jednou za rok strávit pár
dní dovolené.
Předem děkuji za Vaší pomoc a jsem s pozdravem,
Ondřej Průcha
Pro bližší informace volejte Janu Baborovou tel:567 0510
nebo do redakce tel, i fax: 478 2177__________________

Praha dne 28.1.1999
Vážený pane,
(adresováno Janu Koppanovi)
obracím se na Váš spolek jménem Mezinárodní organizace přátel
piva (IOFB) se sídlem v Praze. Dovolte mi, abych Vám v
několika slovech představil naší organizaci, informoval vás o
naší činnosti, stručně vás seznámil s našimi hlavními cíly a
nabídl vám v případě vašeho zájmu naše služby.
MOPP byla založena v r. 1991 jako zájmová nezisková
organizace, která má za cíl sdružovat přátele piva, kteří si
vyměňují informace o pivovarnictví (jeho historii, výrobě,
sběratelství, ekonomice, koncentraci výroby atd.)
V současné době má IOFB několik stovek svých členů jak
organizovaných tak sympatizujících a to v České i Slovenské
republice. S jejich činností seznamuje náš měsíčník “BULLETIN
PIVA”, který píše nejen o aktivitách členské základny v
jednotlivých krajích, ale i o historii pivovarnictví, se kterou se
naši členové převážně seznamují formou tématických zájezdů,
jenž je doplněna dalšími zájmovými oblastmi. Tyto zájezdy
zcela zajišťuje IOFB spolu s renomovanými cestovními
kancelářemi.
Spolupracujeme také s jinými spolky sdruženými v EBCU
(Evropská pivní konsumní unie). Prostřednictvím těchto
organizací můžeme tyto pivní cesty zorganizovat v ostatních
zemích Evropy.
I když dnes bohužel dochází ke koncentraci ve výrobě piva, tak
právě s tímto trendem souvisí naše zájmová činnost, kde
společně se sběrateli kuriozit “PONY BRNO” pořádáme “pivní
cesty”, ve kterých zatím zájemce z Evropy seznamujeme s pivní
historií i přítomností doplněnou návštěvou pivovarů, stylových
(vybraných) restaurací s tradičním českým pivem. Cílem těchto
zájezdů je zvýšit zájem z celého světa o jedno z doposud
prosperujících exportních odvětví. Snažíme se o rozšíření
reklamy našeho piva ve světě a společně s firmou “ĽNTERBEER
PLZEŇ” jsme začali vyvážet do světa “českou hospodu”
dnešního typu s vynikajícím Českým pivem Prazdroj, zařízením
a typickým českým jídlem. Zmíněná aktivita dnes dosáhla již
pozitivních výsledků a existuje řetězec těchto restaurací, které si
úspěšně razí cestu v Čechách i v zahraničí jako v Rusku a
Holandsku.
Pokud by byl z vaší strany zájem blížeji se seznámit s našimi
zkušenostmi, rádi vás budeme podrobněji informovat a pro
zájemce můžeme poskytnout komplexní služby v oblasti
obchodu, kontaktů, investic i práva.
Toto je stručná vizitka Mezinárodní organizace přátel piva, se
kterou jsem vás chtěl v co nejstručnější formě seznámit a
současně vám v případě zájmu nabídnout navázání spolupráce ať
již v pořádání zájezdů či v aktivní účasti v řetězci českých
restaurací.
S projevem úcty a přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů v
osobním životě v r. 1999.
předseda IOFB Luděk Kolomý
Podrobnější infofmace podá hospodář klubu: Jan Koppan nebo
volejte do redakce Střípků - Čriepku telefon i fax: 478 2177

ČEŠI VE SVĚTĚ
JUDr. Jiří Mejstřík poslal klubu tohle oznámení:
Připravujeme vydání knihy (a

"ROM)/ která by

>rva povala aktivity (Šechů v cizině od roku '19'18 do
dnešních dnů. čJde nám zejména o ty krajany, kteří
se v cizině prosadili v některém oboru lidské
činnosti (věda, kultura, sport, podnikání apod.).

Dovoluji si proto požádat o uvedení jmen našich
krajanů, kteří by eventuálně měli být v knize
uvedeni. Budeme rovněž vděčni za jakýkoliv další
kontakt nebo informaci; která by nám mohla
pomoci. Pro případ, že navrhnete nějaké

konkrétní jméno. LAdaje budou sloužit výlučně ke

knižnímu zpracování.

Pro kopii dotazníku a bližší informace volejte do redakce
Střípků nebo pište přímo na adresu:

JUDr. Jiří Mejstřík, Václavské náměstí 56,
110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.. 2- 424 7281, E-Mail: prague.2000@czechs.cz
Podobnou knihu v jiném sestavení vydá:
Jan A. Krystek, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno,
Czech republic, Tel. i Fax: 5-45 21 11 76
Podrobné informace podáme v klubu a též jsou k
dispozicí v redakci Střípků Tel.: 478 2177
(Tento spisovatel už napsal knihu o krajanech v
Americe pod názvem Amerika, můj druhý domov.)
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Studienčania chceli proti americkým
stíhačkám spísať petíciu, napokon však rezignovali
Obyvateľov Studienky, malej obce na Záhorí, v týchto
dňoch zjednocuje jeden problém - všetci sú proti tomu,
aby sa v neďalekom vojenskom výcvikovom priestore
Kuchyňa cvičili americkí piloti na svojich stíhačkách.
Dokonca nechýbalo veľa a obcou by kolovala aj príslušná
petícia. "Chceli sme ju pôvodne spísať, ale potom sme si
uvedomili, že by to bola vlastne zbytočná námaha. Aj tak
je už o všetkom rozhodnuté a nepomohli by sme si,"
uviedol včera pre SME jeden z miestnych obyvateľov.
Studienka patrí z hľadiska preletov k jednej z najviac
postihnutých obcí v regióne, keďže práve nad ňou
stíhačky nalietavajú na pristátie. "Hranica, kde sa otáčajú,
je približne nad kostolom a keď tadiaľ letí lietadlo, je to
veru poriadny hukot. V poslednom období už ale lietajú
veľmi málo, asi nemajú peniaze," vraví miestny a dodáva,
že v minulosti bol vraj dokonca vypracovaný plán, aby tá
časť dediny, nad ktorou stíhačky lietali, bola vysťahovaná.
Napokon však k tomu nedošlo a Studienčania sa naučili
žiť aj so stíhačkami nad hlavami. Prví americkí piloti by
nad Záhorím mali začať lietať už tento rok v lete. Podľa
slov veliteľa leteckej základne v Malackách plukovníka
Martina Babiaka si tento výcvikový priestor vybrali preto,
lebo je v porovnaní s okolitými krajinami jedným z
najlepších. Veliteľ základne sa včera vyjadril aj k
problému letových koridorov, ktoré sú stanovené
leteckými normami a nemožno ich v žiadnom prípade
meniť. "Sú však upravené tak, aby stíhačky čo najmenej
prelietavali nad obývanými územiami," dodal. Obyvatelia
Studienky sú už so svojím budúcim osudom zmierení a
útechou im snáď môže byť, že podľa názoru niektorých
vojenských odborníkov sú americké stíhačky možno o
niečo menej hlučné ako ruské.
ANDREJ ŠIMONČIČ
SME 6.3.1999
Slovenského vodiča zadržala polícia na priechode
Holíč-Hodonín
Stopäť utečencov v jednom kamióne!
Neuveriteľných 105 utečencov zadržali predvčerom, 3.
marca 1999, českí policajti na hraničnom priechode
Hodonín-Holíč. ,^A.si o 0.30 hodine bolo na spomínanom
hraničnom priechode smerom zo Slovenska kontrolované
nákladné vozidlo LIAZ s prívesom, ktoré šoféroval
3 5-ročný občan SR. Kontrolou nákladnej plochy prívesu
bolo zistené, že za paletami, umiestnenými v zadnej časti,
sa nachádza 105 utečencov, ktorí boli prepravovaní v
absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach,”
povedala Novému Času npor. Lucia Krašteničová,
hovorkyňa hodonínskej polície.
Podľa jej ďalších slov, medzi utečencami bol jeden
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Líbyjec, dvaja muži zo Srí Lanky, osem osôb z Pakistanu
a jedenásť z Indie. „Najväčšiu časť utečencov tvorili
občania z Kosova. Tých bolo sedemdesiattri, z toho
osemnásť detí už od dvoch rokov,” dodala hovorkyňa
L. Krašteničová. Slovenského vodiča podozrivého z
prevádzania vyšetrovateľ ešte v ten deň obvinil z
nedovoleného prekročenia štátnej hranice a v súčasnej
dobe sa nachádza v policajnej cele predbežného zadržania
v Českej republike. Všetkých 105 utečencov predali českí
policajti svojim slovenským kolegom. A aký bude ich
ďalší osud? „V zmysle zákona. Po dobu tridsatich dní,
kým im vyhotovíme náhradné cestovné doklady, sa musia
zdržiavať v Holíči, pretože zariadenie pre ilegálnych
migrantov v Medveďove je preplnené. Po tomto termíne
budú musieť opustiť naše územie a vrátiť sa do vlasti,
pričom majú zakázaný vstup do SR na tri roky,”
informoval nás JUDr. pplk Peter Zedníček, riaditeľ
odboru cudzineckej a hraničnej polície v Trnave.
Mimochodom, zadržaní utečenci nepožiadali v našej
republike o azyl a nemajú prakticky žiadne finančné
prostriedky. Keďže niektorí majú príbuzných v Nemecku,
dá sa predpokladať, že v najbližších dňoch sa opäť
pokúsia ilegálne prekročiť hranice. Kým sa im to podarí,
budú sa pravdepodobne bezcieľne potulovať po Holíči...
IVAN ČERŇANSKÝ
Nový Čas 5.3.1999
N.B.S. Kurzový lístok platný od 16.3.1999
Austálie

1 AUD

25.86Sk.

Česká republika

1 CZK

1.18Sk.

EMU

1 EUR

44.69Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.24Sk.

Německo

1 DEM

22.85Sk.

USA

1 USD

40.84Sk.

V. Británie

1 GBP

66.30Sk.

Pohľad na čierne košele a
výraz ľudí, ktorí prišli na
zhromaždenie
pred
Prezidentským palácom v
Bratislave pri príležitosti 60.
výročia
vyhlásenia
slovenského štátu, oháňajúc
sa
symbolmi
prvého
slovenského
štátu
a
prezidentskou štandardou Jozefa Tisa, vyvoláva zimomriavky.
Asi tristo slonov, ktorí sa na námestí pridali k manifestujúcim
dôchodcom, prešlo včera Bratislavou, skandujúc Slovensko
Slovákom a Sláva Tisoví.
FOTO SME - MAREK VELČEK
SME 15.3.1999

Připomeňme si
Před 51 lety zemřel Jan Masaryk, český
diplomat a politik.
Začínal v československé diplomatické misi v USA, od
roku 1925 působil jako vyslanec ve Velké Británii. Z
diplomatických služeb odešel v roce 1938 na protest proti
mnichovské dohodě. V roce 1940 se stal členem exilové
vlády v Londýně. Zastával v ní funkci ministra
zahraničních věcí a od roku 1942 také náměstka předsedy
vlády. Poslední rok před ukončením války řídil rovněž
exilové ministerstvo národní obrany. V první poválečné
vládě přijal funkci ministra zahraničních věcí. Osud Jana
Masaryka se naplnil krátce po komunistickém puči. Za
dosud nevyjasněných okolností zemřel 10. března 1948.

Zprávy společnosti Čechů a Slováků v Aucklandu
1/273 Pakuranga Rd., Pakuranga, Auckland, N.Z.
H. Tel: 576 8135 — W. Tel. i Fax: 535 3200

Milí priatelia.
S radosťou oznamujeme všetkým čitatelom nášho
magazínu, že meno nášho klubu je naďalej -

^Spolok Čechov a Slovákov73

Libri prohibiti
Je to knihovna “zakázaných knih”, která vznikla v roce
1990 z potřeby soustředit a zpřístupnit exilovou a
samizdatnou literaturu. V roce 1991 byla založena
společnost Libri prohibiti jako nevýdělečné sdružení
občanů. Mezi zakládajícími členy jsou Václav Havel,
Hana Ponická, Ludvík Vaculík, Radim Palouš, Milan
Jelínek, Vilém Prečan, Pavel Tigrid a mnohé další
významné osobnosti. Představitelem společnosti je Jiří
Gruntorád, který tak navazuje profesionálním způsobem
na svoji samizdatnou činnost z komunistické éry. Mezi
pozdějšími členy najdeme jména Jan Beneš, Jiří Gruša,
Jaroslav Strnad, Mirko Janeček a další samizdatové a
exilové vydavatele a publicisty. Kdo chce knihovně
jakkoliv pomoci, je zván, aby se stal členem.
Knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti
obsahuje na 17 000 knihovních jednotek a na 1300 titulů
periodik. V roce 1997 vzrostly fondy o 4 100 knihovních
jednotek a 100 periodik. Rovněž audiovizuální oddělení
bylo rozšířeno. Na r. 1998 si klade knihovna za cíl
pokračovat v akvizicích, v počítačové katalogizaci,
zachránit ohrožená exilová periodika kopírováním a
přenosem na elektronická média a další.
Knihovna je otevřena od pondělka do čtvrtka od 13 do 17
hodin, je navštěvována zájemci z celého světa, studenty a
vědeckými pracovníky. Ročně dělá knihovna na 30 000
stran kopií. Je to rozsáhlý provoz, knihovna při tom nemá
stálé zaměstnance, proto vítá každou podporu a pomoc.
Adresa: Jiří Gruntorád,
Libri prohibiti,
Senovážné náměstí 2,
110 00 Praha 1,
Česká republika,
Tel. i Fax 0042 2 24 22 59 71
Má-li někdo stará čísla zdejšího magazínu Střípky Čriepky a též starší, které vycházely již v padesátých
letech pod názvem Pacific a Vlast později pod názvem
Střípky z klubu, prosím, pošlete na zhora uvedenou
adresu, do redakce Střípků nebo přineste do klubu.
Knihovna potřebuje doplnit mezery čísly, která jim
scházejí aby mohli vydat katalog v kterém Střípky budou
též zastoupeny.
Redaktor

Rozhodli sme sa, nadalej organizovať spoločenské akcie,
výlety na ostrovy, bruslemie a samozrejme společenské
posedania.
Veľa členov klubu sa ponúkli pomôcť organizovat tyto
funkcie, a velmi radi přivítáme všetky nápady, čím viac
ludí organizuje, tým to bude pestrejší.

Náš klub má radostnú správu.
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Happy
90th
Birthday
from all
Czechs
and
Slovaks
in
New Zealand
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Sportovní události
Spartu sledovali američtí majitelé
Praha (nit)- Ve vládní lóži Sportovní
haly seděli včera při zápase Sparty s
Kladnem dva zástupci klubu Los Angeles
King, který je majetkově spřízněn se
Spartou. Majitel Los Angeles, miliardář
Phil Anschutz a guvernér klubu Bob
Sanderman přijeli včera na bleskovou
návštěvu, dnes se vrací zpátky. Anschutz
si stačil popovídat i s kladenským
prezidentem Jaromírem Jágrem starším,
otcem útočníka Pittsburghu. "Líbí se jim,
že Sparta hraje v lize nahoře, říkali, že by
si Los Angeles občas potřebovalo naše
výsledky vypůjčit," vyprávěl sparťanský
obchodní ředitel Luboš Koželuh.
Mladá fronta Dnes 1.3.1999

Hokej
48. kolo hokejové extraligy mělo v pátek
5.3.1999 na programu tyto zápasy:
Vítkovice - Plzeň 2:3
Vsetín - Opava 4:1
Karlovy Vary - České Budějovice 2:5
Jihlava - Zlín 2:1
Kladno - Třinec 3:6
Slavia Praha - Litvínov 6:3
Ve
čtvrteční
předehrávce
porazily
Pardubice Spartu Praha 3:2. Tabulku vede
Vsetín, druhý je Zlín a třetí Třinec. Na
posledním místě je Jihlava.

v

útočných akcí FC Boby.
Slavia si vypracovala určitě víc příležitostí
ke skórování než domácí. Dvakrát exbrňan
Dostálek, jednou Vágner a poté i v 90.
min. Lerch však nenalezli klid při
zakončení. Dlužno dodat, že v posledním
případě při tom fauloval Lercha Křivánek,
píšťalka rozhodčího Vidláka (s nímž má
už Slavia "zkušenosti" z derby na Spartě
na jaře 1998) ale mlčela jako hrob.
"Udělali jsme chybu, když čtyři hráči
napadali ve středu hřiště Poláka, a
Švancara dal gól. Dostaň jsme sice
soupeře pod tlak, neproměňujeme ale ani
vyložené šance. Tah se zařazením Kučery
po změně stran mi nevyšel, myslel jsem,
že více rozběhá obranu Brna," řekl po
utkání trenér Slavie Jaroslav Hřebík,
jemuž také asi bylo krušno z rozdílu v
nasazení hráčů obou mužstev...
Branka. 24. Švancara. Střely na branku:
2:4. Střely mimo: 5:12. Rohy: 3:4. Ofsajdy:
4:3. Fauly: 22:12. Rozhodčí: Vidlák. ŽK:
Holomek, Baštař - Labant, Kučera, Vlček,
Petrouš. Diváků. 22.400. Poločas: 1:0.
Sestava Slavie: Černý - Rada, Petrouš,
Vlček (63. Lerch), Labant - Kuchař (46.
Kučera, 76. Adippe), Dostálek, Kozel,
Horváih, Skála - Vágner.

eská rekordmanka ve skoku vysokém

Č

Zuzana Hlavoňová vybojovala na
halovém mistrovství světa v japonském
Maebaši stříbrnou medaili. Pětadvacetiletá
rodačka ze Šaly se přehoupla přes laťku ve
výšce 196 centimetrů, což je jen o
centimetr méně, než hodnota jejího
národního halového rekordu.
Rádio Praha 6.3.1999

Slávisté po pěti a půl letech prohráli v
Brně
Do oblasti bohapusté teorie se již dostala
slova šéfa fotbalové Slavie Vladimíra
Lešky o touze získat mistrovský titul poté,
co tým z Edenu prohrál ve včerejší
dohrávce 18. kola 0:1 v Brně.
Slavia už totiž ztrácí na vedoucí Spartu 11
bodů a asi bude mít letos co dělat, aby si
účast v evropských pohárech vůbec
vybojovala.
Rekordní návštěva tohoto ročníku I. ligy
oslavovala vítězství Brňanů nad Slavií po
dlouhých pěti a půl letech, když domácím
k tomu stačila jediná branka z kopačky
Švancary, spolu s Pacandou tahouna

Středopolař Brna Jan Polák přeskakuje
kapitána Slavie Luboše Kozla.
Metro 9.3.1999
Hokej
Výsledky 50. kola extraligy ledního
hokeje: Jihlava - Třinec 2:2, Vsetín Sparta Praha 5:1, Slavia Praha - Zlín 3:3,
Vítkovice - Opava 5:2, České Budějovice
- Litvínov 4:3, Pardubice - Kladno 7:2 a
Karlovy Vary - Plzeň 2:1. V čele tabulky
je Vsetín s osmibodovým náskokem před
Zlínem. Třetí Třinec ztrácí další čtyři
body. Beznadějně poslední je Jihlava.
Rádio Praha 13.3.1999
Plzeňská hokejová hymna
Hokejisté HC Keramiky Plzeň zbrojí na
extraligu i mimo led a posilovnu. Hráče i
všechny fanoušky bude v novém ročníku
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Staropramen extraligy provázet klubová
hymna. Podle klubových barev dostala
název „Modrobílá“ a jejími autory jsou
členové rockové kapely Zvlášný škola.
Hudbu složil Jiří „Go“ Mezník a text
doplnil Tomáš Linkeš. Zvlášný škola je
skupina, která vznikla před šesti lety ve
Kdyni a vydala již tři desky. Hymna
plzeňských hokejistů by se měla objevit i
na novém cédečku. Jak sami členové
prozradili,
jsou
velkými
fanoušky
plzeňského hokeje a proto oslovili vedení
HC
Keramiky.
Obchodní
manažer
Keramiky Jan Šůs nezapřel svůj původ do plzeňského klubu totiž přišel z funkce
manažera rádia FM Plus Plzeň - a nabídku
přijal.
Nahrávání hymny se v plzeňském studiu
Avik zúčastnili i sami hokejisté, včetně
kustoda mužstva a obou trenérů Marka
Sýkory a Radima Rulíka Nahrávání šlo
hokejistům jako po másle. Nejvíce se
zřejmě bavil plzeňský gólman a showman
v jedné osobě Dušan Salfický, jehož
hokejové i bavičské kousky si v Plzni
získaly velkou oblibu.
Zda se hymna doopravdy povedla, budou
moci posoudit plzeňští diváci až v novém
ročníku extraligy. Zde je malý úryvek ze
skladby:
MODROBÍLÁ
Kotel je nadrženej, praskaj i schody
z Plzně se nevozí tak snadno body
budete pánové bitý jak žita
seš borec gólmane, ať ti to chytá.
Petr Herzig (herzig2@Rermes.zcu.cz) 27.8.1998

o

Cyklistický tým ČZ DUKÁTEC TUFO z Čech
po etapovém závodě Tour of Wellington našel azyl
u rodiny Věry a Edy Michlových z Johnsonville
(Woodridge) na celé 3 týdny, kteří se o tým
postarali. Za pomoc je jim tým velmi vděčný, moc
nám pomohli, děkujeme.
Tým se pobytem mohl připravit na náročnou
cyklistickou sezónu, která v Evropě začíná od
března.
Na oslavě narozenin pana Gustava Knotka jsme se
zúčastnili a příjemně poseděli po večeři se členy
Českého - Slovenského klubu.
Tým zřejmě dostane pozvání i k dalšímu ročníku
Tour of Wellington a bude vděčný za každou pomoc
při zajištění pobytu na Novém Zélandu.
Děkujeme a těšíme se na shledanou za tým
ČZ DURATEC TUFO
Zdeněk Rubiáš
Adresa na tým je v redakci._____________________

Oznámení
Mladý lesník z České republiky který by se rád usadil na
Novém Zélandu prosí o pomoc české a slovenské krajany,
kteří by rádi pomohli v začátcích. Jedná se o pomoc čisté
praktického rázu, ne finanční. Předpokládaný přílet na
Nový Zéland je v květnu 1999. Kontaktujte mě, prosím,
na této adrese:
Miloslav Mag,
Lesní 54, 35002 Cheb,
Česká republika
Tel: 00 420 166 303 26
Fax: 00 420 166 436 740
nebo volejte do redakce Střípků - Čriepku tel: 478 2177
Děkuji Vám a přeji hodně štěstí a zdraví.

Oznámení z Generálního Konzulátu
České republiky v Sydney
Vážení krajané,
dovolte mi, abych vás informoval, že každoroční
kurz českého jazyka, který je pořádán na základě
programu pomoci České republiky krajanům v oblasti
školství, se v letošním roce uskuteční v termínu
od 2. - 27. srpna 1999 v Dobrušce.
Také v tomto roce bude otevřena třída pro úplné
začátečníky. Věkový limit účastníků kurzu je stanoven na
18 let.
Příslušný formulář přihlášky a další informace
můžete obdržet na schůzi v klubu a nebo v redakci
Stříípků - Čriepků tel: 478 2177
Přihláška musí bít doručena Generálnímu Konzulátu
v Sydey nej později do konce dubna 1999.

Race Unity Day
The Office of the Race Relations Conciliator is pleased to
announce the launch of Race Unity Day.
It will be a day to foster and celebrate unity in diversity in
Aotearoa New Zealand. This is a practical and symbolic
way of bringing about a new sense of celebration and
understanding of the many cultures which make up our
society.
We have chosen 21st. March (the United Nations
International Day for the Elimination of Racial
Discrimination) to celebrate what we hope will become
an annual occasion.
It is a day to look at eliminating
the prejudices that separate us and
focus on what will unite us.

From office of the,
Race Relations Conciliator
**************************
Členské klubovní příspěvky
Členství pro rodinu s příjmem $30.00
Členství pro rodinu bez příjmu $10.00
Členství pro jednotlivce s příj. $20.00
Členství pro jednotlivce bez přij.$ 10.00
Kraj ani ve finanční tísni a novousedlíci
se mohou přijít pobavit bez členského
příspěvku.

Předplatné na Střípky-Čriepky

Foto (zleva) Zdeněk Rubiáš (Rokycany), Jindřich Váňa (Plzeň), Petr Pučelík (Plzeň), Jan
Fiala (Znojmo) a Stanislav Taucer (České Budějovice)
4. místo v 11. etapě ve Wellingtonu!
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Pro členy klubu
$15.00
Pro nečleny klubu
$30.00
Pro čtenáře mimo Nový Zéland $30.00
,
Plus poštovné
Pro krajany ve finanční tísni na požádání
zdarma.
(Pouze na Novém Zélandě)

Důležité upozornění pro všechny krajany
- státní občany České republiky.
Konečně se česká vláda snaží napravit velikou
křivdu, která se stala občanům před komunistickou
persekucí. Jejich movitý majetek byl pro ilegální opuštění
ČSR zabaven a často za směšnou cenu rozprodán a nebo
rozkraden komunisty a nebo jejich příznivci. Minulý
zákon o navrácení takového majetku se vztahoval pouze
na lidi, kteří o vrácení či odškodnění požádali od 1.4.1991
do 1.4.1992. Podmínkou bylo, že žadatel má trvalé
bydliště na území ČSFR. To byla veliká diskriminace
oproti krajanům žijícím v zahraničí. Tato situace byla
jednou z příčin, proč mnoho našich krajanů na ČR
zanavřelo. Většina takového majetku zmizela, ale osoby
na které se tento zákon č. 87/1991 Sb. vztahoval a žily
doma, dostaly alespoň jednorázové peněžní odškodnění.
Tuto situaci napravil Ústavní soud ČR svým
nálezem č. 153/1998 Sb., kdy došlo ke zrušení části
ustanovení § 13 odst 3 zákona č. 87/1991 Sb., ve
slovech “ode dne účinnosti zákona”.
Dne 8. července 1998 tak začala běžet lhůta k
úspěšnému uplatnění nároku na finanční náhradu,
která je roční a končí dnem 8. července 1999.

V této Ihůtě je třeba uplatnit novou žádost
o finanční náhradu na Ministerstvu financí ČR
(majetko právní odbor, Letenská Ulice 15, Poštovní
schránka 77, 118 10 Praha 1,) nebo písemně
potvrdit, že osoba která již v minulosti o finanční
náhradu požádala, žádá o obnovení řízení podle
nové právní úpravy. Tato lhůta se týká pouze
osob, které v období 1.4.1991 do 1.4.1992 neměli
trvalé bydliště na území České Republiky.
Zbývají pouze asi tři měsíce ve kterých se tato
žádost do 8. července 1999 musí podat, jinak krajané
navždy ztratí příležitost úhrady... Nová žádost
Ministerstvu financí může být podána v jakékoliv písemné
formě, buď na původním foímuláři a nebo ve formě
dopisu. Chybějící doklady budou od oprávěných osob
vyžádány či formulář k vyplnění poslán dodatečně. Toto
platí i pro žádosti, které byly Ministerstvem financí ČR
pro absenci lhůt zamítnuty.
Honorami konzul, Mirek Paulík

Poděkování
Redaktor a někteří členové klubu děkují rodině
Koppanojic za pěkný večírek u nich v sobotu 13.3.99
kde jsme se sešli s Iloninou sestřenicí Marií, jejím
manželem Karlem a dcerou Dryákových kteří jsou
zde na dovolené z Česka. Marie nám ukázala, že
doma se ještě pořád vaří a peče tak jak jsme na to
byli zvyklí. Napekla dva pekáče buchet a 200
krémových věnečků, nadělala spoustu obložených
chlebíčků a Honza Koppan vyúdil větší množství
vepřového masa, takže o jídlo nebyla nouze. Marie
nám též ukázala jak se v česku pije Tuzemskej rum,
kterej moc zachutnal Haně Liškové. Říkají tomu
Kopičky. Do malé sklenky nalejí rum na to se dá
plátek citronu a na citron se nasype kopeček cukru,
celé se to kopne do úst a citron se též spapá.
________________________________ Redaktor, G. Knotek

Trochu místa pro humor
Vojáci to nemajú jednoduché
Ruda Klobáskú z Mistřic byl na vojně v Plzni. Býl tam už
celý rok a dom ke svojí robce sa celú tú dobu nedostál.
Jednú sa ale stalo, že měl ščestí a jeho jednotka byla
převelená do hradišťských kasární. Ruda v sobotu
nemeškál, a protože to bylo zrovna v tuhú zimu, kdy bylo
sněhu až po kolena, vzál lyže a hurá za svojú starú do
Mistřic. Když sa v nedělu nad ránem vrátil zpátky do
kasární, tož sa ho všeci hneď vyptávali, jaké to bylo. Ruda
vytáhl z batohu flašu slivovice a pravil: “Kdo uhodne, co
sem udělál první, když sem dojél dom, tož dostanete túto
flašu.”
“Povalíls svoju robu a pomilovál sas s ňú!” zkusil Jura
Klásek.
“Uhodíš, tady máš flašu. a co sem udělál podruhej?”
“Povalíls zas svoju robu a uděláls jí to ešče jednú!” zkusil
uhodnút Janek Otépkú.
“Aj ty máš pravdu, a aj tys vyhrál flašku. A tady mám
ešče jednu flašku pro toho, kdo uhodne, co sem udělál
napotřetí.”
“Povalíls svoju robu a zopakováls to!”
“Kdeby - sdělal sem si už konečně ty lyže!”
©
Sedí tři babky v parku na lavičce a povídají si o
svých vnučkách: “Ta moje nejmilejší, Danuška, si koupila
v Rakousku video,” povídá první. Druhá na to: “Moje
vnučka Jaruška, si zase dovezla z dovolené v Německu
Mercedes.”
Třetí se nechce zahambit: “Moje vnučka, Liduška, si zase
dovezla ze zájezdu AIDS!”
“To je co?” vyzvídají obě babky.
“Nevím to přesně, ale bude to asi nějaké letadlo, protože
vnučka říkala, že za chvíli v tom bude lítat celá vesnice!”

Honorámí konzul poslal děkovný dopis panu
Eduardu Michelovi z Johnsonville za to, že se 14 dní
staral o několik osob cyklistického závodního
mužstva ČR během jejich pobytu ve Wellingtoně a
také našemu redaktorovi panu Gustavu Knotkovi,
který celé mužstvo vzal na večeři do Valentines
restaurace.
Klub se připojuje,
Díky Edo i Gusto
Honorární konzul, Mirek Paulík
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Nezapomeňte na klubovní schůzi.
Polský dům, středa 7. dubna v 19.30 hod.
Různé události a statistiky o Novém Zélandě
10. dubna 1968 byli Wellingtonští obyvatelé probuzeni vichřicí. Hodně domů ztratilo části střech a hodně oken nejenom
v domcích ale i ve velkých budovách ve středu města vypadlo, což bylo velmi nebezpečné pro lidi na ulicích. Nejhorší
bylo to, že loď Wahine která jezdila pravidelně mezi severním a jižním ostrovem ztroskotala a zahynulo 51 lidí, třeba že
se to stalo pouze necelých 400 metrů od zalidněného pobřeží. Průliv do Wellingtonského přístavu není moc široký a tak
lodi nemají moc místa k proplutí kde je dost hloubky. Při té veliké bouři loď ztratila kontrolu kormidla a narazila na
velikou skalku která vyčnívala z vody. Udělala se doni díra a po krátké době voda vzala loď a posunula jí o kus dál.
Posádka si myslela, že přečkají bouři a potom dojedou do přístavu, nepanikovali a řekli pasažérům, že se nemusí bát, že
je vše v pořádku. Nepočítali s tím, že voda stále v lodi přibývala a loď se naklonila a začala se potápět v 12.30 odpoledne.
Teprve v 1.30 posádka oznámila jenom, že se všichni musí shromáždit na palubě. Potom začla panika a nikdo nevěděl
co se děje. Loď se naklonila tak, že nebylo možné shodit všechny záchranné čluny a lidé začali skákat do studené vody.
Někteří se dostali na břeh a některé voda vzala na druhou stranu zálivu, kde jich většina zahynula tím, že voda s nimi
praštila o kameny. Ve 2.20 se loď potopila ale jelikož hloubka nebyla veliká část lodi vyčnívalo ven. Na lodi bylo 614
pasažérů a stotřiceti - členná posádka. V rozbouřeném moři je i těch 400 metrů velká námaha doplavat.
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