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Návšteva slovenskej delegácie
Koncom Apríla navštívila Nový Zéland skupina
V oblasti rozvoja turistiky, slovenská delegácia
poukázala na atraktívnosť tejto malebnej krajiny v
štátnych predstavitelov Slovenskej Republiky. Bolo to
srdci Európy pre návštevníkov z Nového Zélandu.
po prvý krát v 6 ročnej historii Slovenskej Republiky
Členovia delegácie sa snažili získať skúsenosti v
čo Nový Zéland privítal zástupcov Slovenskej vlády.
Pán Peter Brno, štátny tajomník ministerstva financí
oblastech propagácie cestovného ruchu a turistiky od
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Z leva je pán Miloš Drienko, Mirek Paufík, pán Peter Brňo, IgorMefíšek, Ján
Nového Zélandu
Bočkaj a jeho manželka
WeHmgtone sa
pán
Brňo
delegácia zišla s
štátny tajomník ministerstva financií Slovenskej
štátnym sekretárom ministerstva zahraničných vecí a
republiky, pán Igor Melíšek - riaditeľ odboru
obchodu Richardom Nottage s ktorým prediskutovali
rozvoj komerčných vzťahov a investícií. Tiež sa zišli s
zahraničného obchodu MFSR, pán Ján Bočkaj prezident Slovenskej spoločnosti hotelov a reštaurácií
riaditeľkou weHmgtonskej obchodnej komory pani
s manželkou a pán Miloš Drienko - zástupca
Klárou Johnstone s ktorou posúdili možnosti rozvoja
obchodného oddelenia na Vetvyslanectve Slovenskej
biznisu medzi Slovenskom a Novým Zélandom.
Republiky boli pozvaní na večeru k pánu Paulíkovi do
Slovensko má dlhoročnú tradíciu v textilnom
Wainuiomaty. Honza a Gustav zabezpečili dopravu.
priemysle a prípadný dovoz novozélandskej vlny by
bol dobrým začiatkom. Na túto tému se tiež bavili s
Po večeri sme my, wellingtonskí Slováci - Ľuba,
Marta,
Ludvik a Táňa mali príležitosť prehodiť zopár
obchodným riaditelom pre Európu pánom Dávidom
slov s touto vzácnou návštevou. Všetkým sa na Novom
Robertson.

Slovenska. Nezaoberajú sa minulosťou ktorá sa nedá
zmeniť ale sústreďujú sa na budúcnosť ktorú
vytvárajú. Ak vačšina členov slovenskej vlády je taká
odvážna ako pán Brňo ktorý sa "osviežil” v našom
"teplom” (10 -15°C) mori, tak Slovensko má určite
Šancu.
Táňa Klimanová, WeUington

Zélande veľmi páčilo aj keď mali tak nabitý program
že sa boli pozrieť iba na Kapiti Coast a naspäť.
Hovorili že novozélandský buš im pripomína krajinu
z dôb dinosaurov z jej prasličkami a lianami.
Musím sa priznať, že ja osobne to považujem za
Šťastnu náhodu, že nás tu vo Weliingtone je tak málo,
ináč by sa mi asi nepošťastilo hovoriť z očí do očí s
vládnymi predstaviteľmi. Bola som príjemne
prekvapená ich otvorenosťou pre dobro a rozvoj

Zničení vesnice Lidice a životu 1788 lidí za život Heydricha
Po těžkém zranění Heydrich
umře! během osmi dnů a
Němci za to vyvraždili a
vypálili celou vesnici udice

9. června 1942 německá pěšr1
•rota a část tankové divise pňtáhli
do vesničky Udice...

I- Dohromady zavraždili 1788
i lidí, pomsta za Heydricha

Na fotografii v levo leží muži kteří bylí
zavražděni nacisty ve vesnici Lidice 10.
června 1942 za to, že parašutisti kteří byli
vysláni z Londýna spáchali atentát na SS
Reinharda Heydricha.
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navštívte ich.
My im želáme skoré uzdravenie.
Marika Vám oznamuje, že má novú vnučku - Elišku.
S pozdravom,

Zprávy společnosti Čechů a Slováků v Aucklandu

_______ P.O. Box 28-584, Remuera, Auckland_______
Vážení priatelia,
najprv by som sa chcela poďakovať tým členom,
ktorí už zaplatili členské na rok 1999. Tých, čo ešte
nezaplatili, prosím, aby tak urobili na najbližšej schôdzke
klubu alebo poštou (jednotlivci 10 NZD, rodiny 15 NZD).
Máme mnoho nových videokaziet, ktoré musíme
prehrať na nové pásky, aby sme nemuseli používať a ničiť
originály. Nové videokazety niečo stoja, preto sme sa
rozhodli, že za ich požičame budeme účtovať poplatok
1 NZD. Staré videokazety ostávajú zadarmo. Všetky
videokazety musia byť vrátené do 2 týždňov od pôžičky,
pričom je možné si ich požičať maximálne 5 naraz.
Videokazety sa požičajú iba členom klubu, lebo z ich
príspevkov ich kupujeme.
Videotéku má na starosť:
Vera Žďárská (tlf. 525 1309 alebo 525 7970).
Knižnicu má na starosť:
Marika Maher (tlf. 576 8135 domov, 535 3200 práca).

Skupina členu na pláži s českou a slovenskou vlajkou

New Zealand National Youth Choir
uspořádal zájezd do České republiky a
zúčastní se Mezinárodního festivalu
pěveckých sborů v Jihlavě koncem června
tohoto roku.
Dne 29. června 1999 bude mít koncert o šesté
hodině večer v barokním kostele Sv. Havla v
Praze.

®
2 mája sme oslávili Deň Matiek po našom,
podávali sme knedlo - vepřo - zelo. Bolo veselo.
Najbližšie budeme podávať strapačky - chlupaté halušky.
Ďakujem každému členovi za pomoc pri organizovaní.
Rodina Svobodová opustila Auckland odsťahovali sa do Christchurch. Želáme im veľa zdravia
v rodinnom kruhu a ďakujeme za dlhodobú prácu pre náš
klub.

Víte, že...
ajväčšou vinárskou obcou na Slovensku je
Bratislava. Vo svojich administratívnych hraniciach
má skoro 1 000 hektárov vinic. Tunajší pestovatelia
dosahujú priemernú úrodu 20 - 30 ton z hektára.
Najrozšírenejšími odrodami sú tu napríklad rizling rýnsky,
veltlín zelený, burgundské modré, savignon, muškát
Otonel. Okrem vhodných pôdnych a teplotných
podmienok k úspešnému pestovaniu prispieva aj to, že je
tu ročne v priemere 2 200 hodin slunečného svitu.

N

®
Ďalšie stretnutie je 13. júna opäť v Epsom
Community Halí. Program je voľný; ak nebude pršať,
budeme hrať napr. petang, alebo šachy, karty, Človeče
nezlob sa... Podává sa káva a čaj.

ajväčším riečnym ostrovom v Európe je Žitný ostrov
na južnom Slovensku, ktorý obteká Dunaj, Malý
Dunaj a Váh. Prevažnú časť ostrova tvorí okres Dunajská
Streda. Ostrov vytvorila rieka nánosom úrodnej pôdy z
oblasti horného toku. Je jedným z najsuchších
najteplejších a najúrodnejších území našej republiky. Jeho
nadmorská výška sa pohybuje od 107 do 135 metrov.

N

®
27. júna ideme korčulovať. Bol otvorený nový
ľadový štadión “Paradise Skating” na rohu Ti Rakau Dr.
a Botany Rd.. Zraz je v 14.00 hodin. Korčule je možné si
požičať priamo na štadióne.
Dúfam, že sa spoločne dobre pobavíme.
©
Náš klub má oficiálnu vlajku. Je to vlajka Čechov
a Slovákov žijúcich na Novom Zealande. Velmi sa to
každému páčilo.

N

ajväčšia regionálna zbierka pohľadníc patrí Ing.
Jozefovi Hanákovi. Na 13,000 pohľadniciach
zobrazuje stavebný vývoj Bratislavy za posledných 90
rokov.

Oznámenia, nemocný sú:
Slávko Trombík, Ctirard Benaček a Joe Vlček, prosím
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temperamentem, se odvážil kráčet v čele šaškovské
studentské demonstrace, zesměšňující papeže a jeho
odpustkovou akci.
“Více jest věřili mistru Husovi pravdomluvnému než
houfu prelátů podvodnému, totiž kuběnářům a
svatokupcům!”
Taková hesla zněla tehdy
Prahou.
Tenkrát se Hus a král
definitivně rozešli. Vzdor lidu
vztáhl Václav na sebe.
Anarchii v Praze nemínil trpět.
Vydal zákaz demonstrací.
Nařídil třeba i na hrdle ztrestat
neposlušné.
Na
Žebráku
zkoušel jednat s Husem a jeho
stoupenci, avšak bezvýsledně.
V Kostnici, krásném městě
A pak se stala tragická věc:
u břehů Bodamského
jezera, jímž protéká Rýn, vytekla krev. Pražští konšelé
strávil Jan Hus posledních dali zatknout tři výtržníky,
osm měsíců života.
řemeslnické tovaryše Martina,
Jana a Staška. Mistr Jan šel za
ně orodovat na Staroměstskou radnici. Konšelé ho ujistili,
že se mladíkům nic nestane. Ale vzápětí byli sťatí.
Zpráva o tom proletěla městem rychlostí blesku. Tenkrát,
v červenci 1412, se Praha poprvé ocitla na pokraji
revolučního výbuchu. Asi stačilo, aby mistr Jan řekl
rozhodné slovo. Neučinil to. Naopak, odmlčel se. Dovedl
odhadnout důsledky, jež hrozily...
Dryáčnické kramaření s
odpustky vyvolalo ohnivé
debaty také na univerzitě,
nyní české. Jestli měl Hus
jasnou podporu mezi
prostými Pražany, pak v
kruhu intelektuálů se mu jí
Staré kotce v Kostnici (novější zdaleka
nedostávalo.
stav), kde často zasedal koncil Situace se příliš vyhrotila.
Zejména mistři z teologie
se lekali stát v opozici vůči stanovisku krále. Zatímco
příslušníci filozofické fakulty byli radikálnější, bohoslovci
začali odpadat. Báli se důsledků přímého vystoupení proti
papežským nařízením, proti panovníkovi a navíc ve
spojenectví s mužem, který byl už přes rok v klatbě.
V oněch dramatických dnech se mistr Jan rozešel se
svým dlouholetým přítelem Štěpánem z Pálče i s řadou
jiných lidí. Okruh jeho stoupenců se zúžil, okruh nepřátel
vzrosti. Štěpán z Pálče, děkan na teologii a napříště
zapřísáhlý mistrův odpůrce, vydal zákaz kritizovat
odpustkové buly. Hus - jako obvykle - neuposlechl. To
rozzuřilo Václava, připojil se k odsouzení viklefitů, a

Pokračováni:
Tento výtečný doktor, zvolený patrně zásluhou Václava,
církevní problematice skoro nerozuměl. A v záležitosti
Husově zaujal stanovisko nevidomého - předstíral, jako by
nebylo klatby a dalších rozhodnutí kurie, prostě vyčkával.
Zato Hus ne. Dál vedl svou, a místo aby v kritické chvíli
alespoň dočasně zmlkl či zmírnil tón svých výpadů,
nezastavil se ani před kritikou dosavadního příznivce,
českého krále. A bylo to tak...
Papež Jan XXIII. byl za nástupce zemřelého Alexandra
vybrán proto, že měl z dřívějška četné válečnické
zkušenosti. Měly mu prospět v zápase s Řehořem XH. a s
jeho nejvýznamějším spojencem neapolským králem
Ladislavem. Zprvu se štěstěna opravdu přiklonila na
Janovu stranu. V dubnu 1411 papež dobyl Řím a usadil se
v něm. Brzy nato se však dostal do těžkostí s králem
Ladislavem. Uvalil na něho proto klatbu a vyhlásil proti
němu křížové tažení. Bylo to paradoxní: za pojmem
křižácké války, jinak vždycky namířené proti pohanům či
vyznavačům jiné víiy, se tentokrát skrýval mocenský boj
mezi dvěma křesťanskými papeži, Janem a Řehořem.
Aby na chystanou válku získal
prostředky,
uspořádal Jan
XXIII.
bombastickou
odpustkovou akci. Za příspěvek
na krveprolévání si mohli
křesťané koupit odpuštění
hříchů. Také do Prahy brzy
dorazili prodavači odpustků. V
chrámu sv. Víta, na Vyšehradě
a v Týnu rozmístili truhly, do
nichž měli věřící za kus
popsaného papíru házet své
úspory. Kramaření s důvěrou
lidí začalo v květnu 1412. A
mezi Pražany ovlivněnými
Římský a uherský král Husem vyvolalo bouří nevole.
Zikmund Lucemburský, Také mistr Jím byl na nejvyšší
muž, který Husovi slíbil míru pohoršen. Hřímal proti
ochranu, a pak ho
odpustkům z kazatelny v
nemilosrdně hodil přes Betlémě i na univerzitě. Choval
palubu.
se, jako by přehlédl, že
prodávání odpustků schválil král, protože papežská stolice
mu přislíbila tučnou provizi z výnosu. Znal Václava.
Muselo mu být jasné, že se s mm dostane do křížku. Ale
nemohl jinak.
Lid stál na mistrově straně. Došlo k řadě výtržností.
Zatímco Hus volal, že papež není bohem, a proto nemůže
odpouštět hříchy a slibovat rajskou blaženost, věřící tajně
mazali odpustkové truhly a vyhlášky na kostelích smolou
a
výkaly.
Mistr
Jeroným
Pražský,
proslulý
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I Hus váhal. Jasně si uvědomoval rizika. Odváží-li se
vstoupit do kruhu těch, jež po léta pranýřoval, mezi
preláty shromážděné v městě na Bodamu, co ho může
čekat? Dávno prahli po jeho duši v touze poslat ji do
pekel. Kruh se sevře a pohltí ho. Jenomže na druhé straně
se před nim otevírala naděje, pravdaže nepatrná, šance
konečně před zraky celého křesťanstva prokázat
mírumilovnou, ušlechtilou, nade vše morální podstatu
svých myšlenek. V jeho učení nebylo přece nic
ďábelského! Nic zavrženíhodného! Žádal pouze, aby
biblické příkazy byly konečně uvedeny ve skutek. Aby se
staly absolutní mravní normou pro společnost.
Vše v Janově učení bylo
viasně velmi prosté,
snadno pochopitelné a alespoň mu to tak
připadalo - ani trochu
kacířské. Je-li bůh na
nebesích,
strašné
nedorozumění se vysvětlí.
Husovi
protivníci
Okno a okované dveře Husovy prohlédnou, a nakonec
kobky v dominikánském klášteře. dají jeho pravdě za
Celou zimu tu musel vězeň prožít
pravdu. Kostnický sněm
v nevytopené místnůstce s
nechráněným oknem. Není divu, by k tomu mohl být
jedinečnou příležitostí!
že onemocněl.
Nebudou tam přece sami
nepřátelé! Na sněmu se sqdou nejučenější muži
křesťanského světa. A ve svobodné disputaci s nimi buď
obhájí, co dosud učil Čechy, anebo ho naopak přesvědčí
argumenty odpůrců, a on se pokorně poddá názorům
odůvodněným lépe.
Ano půjde do Kostnice! Nemůže přece oslyšet tu
osudovou výzvu...
O
svolání
kostnického sněmu se
dohodli papež Jan
XXIII. a uherský král
Zikmund, vystupující
zároveň v roh krále
římského, na konci
roku 1413, a to v
Další Husovo vězení, zámek (tehdy
spíše hrad) kostnického biskupa Oty Itálii, kde tehdy oba
z Hachbergu - Gottííeben. Až do nezávisle na sobě
útěku Jana XXIII. byl Hus vězněm mečem řešili své
papeže.
starosti.
politické
Inspiratorem
myšlenky byl kardinál Zabarella, brzy úhlavní a navýsost
rafinovaný nepřítel Husův. Termín zahájení koncilu: 1.
listopad 1414. Ústřední téma: schizma. Jak víme,
neúspěšný pisánský koncil (1409), řešící tentýž problém,
přivedl církev k šílenství trojpapežství.

mistr Jan ztratil poslední mocnou oporu.
Současně se znovu ozval Řím: papež nad Husem vyhlásil
nejvyšší stupeň klatby. Věřícím bylo pod pohrůžkou trestu
zakázáno s kacířem se stýkat, mohl být kdekoli zatčen a
upálen. Zároveň s těmito rozhodnutími přicházelo nařízení
zbořit a srovnat se zemí “kacířské hnízdo” - kapli
Betlémskou. Pražští Němci se o to vskutku pokusili,
zaútočili, Husovi přívrženci je však holýma rukama
odrazili
Mistr Jan už musel
učinit
nějaké
rozhodnutí. Po právní
stránce byla jeho situace
neudržitelná. A nechtěl
Pražany dále vydávat
všanc
strázním
interdiktu. Ještě se
odvolal ve své při k
Pětadvacátý den po příjezdu byl bohu, tedy k instanci,
mistr Jan uvězněn, a třebaže se
kterou
kanonické
místo jeho vazby čtyřikrát
církevní
právo
vůbec
změnilo, na svobodu už nevyšel.
neznalo - šlo spíše o
gesto zoufalství a demonstraci pevné vůle vytrvat při
svých názorech. A na podzim 1412 opustil Prahu, neboť
v listopadu se v chrámech konaly pochmurné slavnosti
vyhlášeni klatby: za hlaholu zvonů zhášeli kněží svíce,
které pak lámali a házeli společně s třemi kameny směrem
ke kapli Betlémské.
Na jaře 1413 se mistr Jan ještě nakrátko do Prahy vrátil,
dokonce několikrát vystoupil na kazatelnu Betlémskou,
avšak naděje, že bude moci ve svém díle pokračovat, se
vzápětí znovu rozplynuly. Byl ztracen. A věděl to.
Až do svého odchodu ke koncilu kostnickému žil pak Jan
Hus ve vyhnanství. Nejprve na Kozím Hrádku v lesích u
jihočeského Tábora. Psal tam, kázal venkovanům. A s
týmž úspěchem jako v Betlémě. V létě 1414, po krátkém
pobytu v Sezrmově Ústí, přijal pozvání od člena korunní
rady Lefla z Lažan a odešel na hrad Krakovec, kde zůstal
až do 11. října 1414, kdy se vydal na svou poslední
životní pouť...

Všichni proti jednomu
Varovali ho. Kdekdo mu rozhodnutí rozmlouval. Doktor
Jesenic, slovutný právník, mu řekl: “Vzdej se naděje, že
bys mohl dosáhnout spravedlnosti cestou práva. Ke komu
se chceš odvolat, když tě všechny soudy prohlásily za
kacíře?”
Starý přítel, pražský krejčí Ondřej, se křižoval:”Bůh s
tebou! Zdá se mi, že se nevrátíš.”
V Zikmundově pozvání, aby se mistr Jan pokusil obhájit
své učení na sněmu v Kostnici, viděla většina druhů
nastraženou past. A v ochranném glejtu ryšavce, zatím
ostatně jen slibovaném, spatřovali Husovi přátelé cár
papíru. Všichni v Čechách dobře znali Zikmundovu
proradnost.

ttttttŤttttttt
Pokračování příští měsíc
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Historie Romů na území České republiky
legitimaci a o povolení přenocovat. Cílem bylo "zkulturnit"
jejich způsob života, ale zákon Romy omezoval, odnímal jim
některé občanské svobody a nepovažoval je za svébytný národ s
vlastní kulturou, historií a tradicemi a Romové zůstávali i nadále
na okraji společnosti. Podle tohoto zákona museli být všichni
Romové náležitě evidováni, což by tvořilo skvělé podmínky k
důslednému řešení cikánské otázky, které přinesla IL světová
válka, kdy byli podle nacistické rasové teorie stejně jako židé
považováni za méněcennou rasu vhodnou k vyhlazení.

Dokončeni z minulého čísla:
Kruté trestání Romů v českých zemích skončilo až vládou
Marie Terezie a jejího syna Josefa 1 v 18. století. Císařovna
Marie Terezie se snažila Romy asimilovat a připoutat k půdě
jako ostatní své poddané. Zakázala kočování a používání
romského jazyka. Povolovala jen úřední sňatky, nutila je k
jinému oblékání, děti odebírala a umísťovala je do neromských
rodin na převýchovu. O situaci romské komunity na území
Uherska za vlády Marie Terezie se dochoval spis Ab Hortise,
který velice podrobně popsal všechno, co s Romy souviselo.
Tento dobový spis má zajímavou vypovídací hodnotu. Nařízení
Marie Terezie se mohou zdát z dnešního pohledu nehumánni, ale
Marie Terezie začala s Romy počítat jako s existující složkou
obyvatelstva země a za její vlády se zabydluje nebo přechází na
polokočovný způsob života značné množství Romů. Usazují se
hlavně cihláři, kotláři, kováři, korytári, cestáři, hudebníci atd.
Na základě rozhodnutí jejího následníka císaře Josefa H. z roku
1784 měli být neusazení moravští Romové postupně rozmístěni
na majetku tzv. náboženského fondu a přikázáni do 18
moravských a dvou slezských obcí. Byl to první pokus o státem
řízené rozmísťování romských rodin na českém území. Další
nařízení Josefa H. byla spíše zaměřena na vzdělávání a
pokřesťanštění Romů. V tomto směru předběhl tento panovník
svou dobu a výsledky tohoto snažení byly zřejmé na Moravě, kde
se Romové s moravským obyvatelstvem začali sžívat.

Prvním mimořádným protiromským opatřením v Protektorátu
Čechy a Morava byl výnos ministerstva vnitra z roku 1939, kteiý
nařídil všem Romům usadit se a zanechat potulného způsobu
života. Kdo tento výnos nerespektoval, mohl být odvezen do
kárného pracovního tábora - v Čechách v Letech na Písečku, na
Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Nařízením o preventivním
potírání zločinnosti (1942) zavedla vláda po říšskoněmeckém
vzoru policejní vazbu, která se vykonávala ve sběrných táborech
(v Letech, Praze-Ruzyni a Pardubicích), nebo v koncentračním
táboře Osvětim L
Soupisem z 2. 8. 1942 bylo podchyceno více než 6 500
protektorátních Romů, z nichž byla menší část zavlečena do
nově otevřených cikánských táborů, které vznikly na místě
dosavadních kárných pracovních, respektivně sběrných táborů v
Letech a v Hodoníně.
Letský tábor byl určen ke koncentraci asociálních Romů
("osoby štítící se práce") z Čech a prošlo jím 1 256 vězňů včetně
36 dětí, které se tam narodily uvězněným matkám. Vysilující
práce, soustavný hlad, přelidnění v zahmyzených barácích i
povážlivý zdravotní stav internovaných - to vše bylo příčinou
jejich vzrůstající nemocnosti a úmrtnosti. Smrt si tak vyžádala
životy 326 mužů, žen a zejména dětí. Z ostatních
nepropuštěných vězňů byly vypraveny tři transporty: první
odejel 3. 12. 1942 do koncentračního tábora v Osvětimi I a
skládal se ze 16 mužů a 78 žen. Druhý směroval 11.3. 1943 do
cikánského tabora v Osvětimi-Březmce a bylo v něm 16 žen a
čtyři muži hospitalizováni před odjezdem v písecké a strakonické
nemocnici a v třetím transportu byla deportována 7. 5. 1943 opět
do cikánského tábora v Osvětimi-Březmce masa vězňů, mezi
nimiž bylo 215 mužů a chlapců a 205 žen a dívek
Hodonínský tábor sloužil k internaci asociálních Romů z
Moravy a bylo v něm evidováno 1 396 vězňů včetně 34 tam
narozených dětí. Z tohoto počtu 207 vězňů zemřelo a 855 jich
bylo odvlečeno do Osvětimí První transport byl sestaven 7. 12.
1942 ze 45 mužů a 30 žen a místem jeho určení se stal
koncentrační tábor Osvětim. I druhé dva transporty končily v
cikánském táboře v Osvětimy-Březmce a bylo jimi odesláno 22.
8. 1943 celkem 749 vězňů obojího pohlaví a všech věkových
kategorií a 28. 1. 1944 dohromady 26 dospělých a 5 dětí,
internovaných po zrušení hodonínského tábora v brněnském
policejním vězení.

Vedle tolerovaných a regulovaných Romů se začaly v průběhu
19. století samy z vlastní vůle usazovat první romské rodiny.
Obce je však přijímaly s krajní neochotou, neboť z jejich
přítomnosti hrozila určitá škoda polnímu i lestnímu hospodaření,
a obecní samospráva se obávala rizika, že romští příchozí mohou
být jako bezdomovci přikázáni do domovských svazků obcí, z
čehož pro obce vyplývaly určité povinnosti vůči nim.
Romové žili buď osaměle mezi původním obyvatelstvem, nebo
po společně v romských osadách (například v Oslavanech,
Bohusoudově,
Strážnici,
Bojkovicích,
Luhačovicích,
Svaioboricích a v Bmě-Čemovicích). Na Moravě žili Romové
usedlí nebo se usazující a v Čechách a ve Slezsku se zdržovali
zejména kočovní a potulní Romové. Právě tito kočovníci a tuláci
představovali sociální skupinu s deviantním chováním, proti níž
byla vydána dvě legislativní usnesení zásadní povahy: výnos
vídeňského ministerstva vnitra z roku 1888 a československý
Zákon o potulných cikánech z roku 1927.
Od konce 19. století se začaly zvětšovat rozdíly mezi Čechy a
Romy. Rozvíjející se průmysl změnil charakter celé společnosti
a Romové zaměřeni na manuální práci začali sociálně zaostávat.
Před I. světovou válkou byli téměř všichni dospělí Romové
negramotní a vzhledem k diskriminaci, kterou pociťovali mezi
"gadzovskou" společností, neměli ani motivaci se vzdělávat,
neboť by i se vzděláním ve většinové společnosti těžko hledali
uplatnění.
Prvorepublikový zákon o potulných cikánech pocit "odpadlíků"
z české společnosti ještě utvrdil. Ustanovení tohoto zákona a k
nim vydána prováděcí nařízení se dostávala do rozporu s ústavně
zaručenou rovnoprávností, byla převážně kárného rázu a mohla
se za jistých okolností aplikovat na romskou populaci jako celek
V praxi to znamenalo, že každý kočující Rom musel žádat o

Velitelem cikánského tábora v Letech byl kapitán J. Janovský,
velitelem cikánkého tábora v Hodoníně byl S.Blahynka a v obou
táborech byl výhradně český personál a nikdo z nich nebyl po
roce 1945 potrestán.
Větší část Romů, kteří měli trvalá bydliště a mohli se prokázat
stálou prací, zůstala po provedením soupisu všech Romů
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ponechána prozatím na svobodě. Deportace těchto Romů se
uskutečnily podle dvou výnosů, které vydalo na přelomu let
1942-1943 říšské ministerstvo vnitra.

Když tento asimilační program ztroskotal, byl usnesením UV
KSČ a vlády ČSSR byl v roce 1965 zřízen Vládní výbor pro
cikánské obyvatelstvo, který měl řídit rozptyl a systematický
odsun Romů z míst jejich silné koncentrace na východním
Slovensku do jednotlivých českých krajů, zejména však do
V roce 1943 byla březnovými transporty odvlečena podstatná
průmyslových oblastí severních Čech a Moravy. Romové z
část Romů nejprve z Moravy (1 038 osob 7. 3.), pak z Čech (642
východoslovenských romských vesnic se tedy museli stěhovat do
osoby 11. 3.) a nakonec z obou zemí najednou (1 042 osoby 19.
Čech jako levná nekvalifikovaná pracovní síla za prací.
3.). Druhou deportačni etapu vyplňoval transport květnový (7.5.
celkem 853 osob z Čech a Moravy, z toho 420 vězňů z
Východoslovenští Romové byli na základě tohoto rozptylu
přeneseni do neznámých podmínek a museli se ze dne na den
likvidovaného letského tábora), srpnový transport (22. 8. 1943
naučit žít namísto v domech s hliněnou podlahou v nových
celkem 767 osob z Moravy, z toho 749 vězňů z likvidovaného
bytech se splachovacím záchodem a dveřmi. Úředníci se
hodonínského tábora) a říjnový (93 osob z Čech a Moravy 19. 3.
domnívali, že zlepšením materiálních podmínek se změní i
1943). Poslední Romové byli vyvezeni z protektorálního území
mentalita Romů a jejich způsob života se přizpůsobí
buď v menším transportu (28. 1. 1944 celkem 31 bývalých
většinovému životnímu stylu. Toto snažení však skončilo pouze
hodonínských vězňů), nebo i jednotlivě.
tím, že začal zanikat tradiční způsob
V
evidenčních
knihách
života a Romové se novým
cikánského
tábora
v
podmínkám nepřizpůsobili, což vedlo
Osvětimi-Březince byla zapsána
k
prohloubení
jejich
sociální
jména celkem 4 493 Romů s
zaostalosti a nárůstu kriminality.
protektorátní příslušností. Z nich
Po odvolání politiky rozptylu a
měli naději na přežití pouze ti, kdo
odsunu (v ČSR v roce 1970 a v SSR
byli přeloženi na práce do jiných
o dva roky později) byla usnesením
koncentračních táborů, totiž v
vlády ČSSR přijata v pořadí třetí
Osvětimi
I,
Natzweileru,
koncepce
společensko-kultumí
Flossenburgu, Buchenwaldu a v
integrace Cikánů (stalo se tak v roce
Ravensbrůcku, odkud pak byli
1972), která se měla v rozmezí více
rozmísťováni
do
dalších
generací zaměřovat na zařazování
koncentračních táborů, zejména v
všech práceschopných romských
Doře,
Dachau,
Neuengamme,
občanů do pracovního procesu, na
Bergen-Belsenu, Mauthausenu aj.
výchovu
romské
mládeže
a
Skupina protestujících Romů
převýchovu dospělých Romů, na
Po osvobození se vrátilo do svých
řešení úrovně bydlení romských
domovů jenom 583 romských
rodin a na eliminaci zvýšené kriminality.
mužů a žen. Původní romská populace v českých zemích byla tak
Dokument Charta 77 však v úvaze o postavení Cikánů-Romů v
v období nacistické okupace téměř vyhlazena Podobný osud
Československu upozornil na to, že žádné z těchto opatření
dopadl také na Sinty a Romy v odtržených Sudetech.
neobsahovalo prozíravou a tolerantní politiku, založenou na
racionální vůli k soužití, ale naopak konzervativní a represivní
Ve Slovenské republice, která vznikla 14. března 1939 jako
nařízení, která usilovala o sociální a etnické pohlcení romské
samostatný stát s loutkovou vládou, byli Romové pronásledováni
méně než v Protektorátu Čechy a Morava Na Slovensku vznikly
menšiny nerómskou většinou.
pracovní útvary k přechodnému soustřeďování a pracovnímu
Ve státní sociální politice se k Romům v sedmdesátých a
využití tzv. asociálu a Romů, o jejich zřízení však rozhodla ještě
osmdesátých letech přistupovalo jako k sociálně zaostalé skupině
československá vláda Kromě toho mohli slovenšti Romové
obyvatelstva a opatření státu se proto omezovala jen na různé
například cestovat veřejnými dopravními prostředky, děti
formy sociální podpory, které pomohly Romům přežít a naučily
nesměly chodit do škol, do měst a obcí směli vstupovat jen ve
je spoléhat se plně na stát, a nikoli na vlastní příčinlivost. Tyto
vymezených dnech a hodinách apod.
Čeští a moravští Romové byli během války téměř vyvražděni a
různé formy státní podpory, které Romy v mnohém
do Čech začali přicházet po roce 1945 kočovní Romové z
zvýhodňovaly, vedly k další nevraživosti a odsuzování Romů
ostatními, vyústily v nesamostatnost Romů, v jejich neschopnost
Maďarska a Rumunska a usedlí či polousedlí Romové z
řešit samostatně své záležitosti a zvyšovaly jejich závislost na
východního Slovenska, kde žili v romských osadách. Svůj nový
státu. Tím si také stát kupoval jejich mlčenlivost, takže Romové
domov hledali především ve vysídleném českém pohraničí. Počet
Romů v Čechách se proto rychle zvyšoval.
se sami neozývali, a nevyžadovali řešení své neutěšené situace a
tiše brali podpory.
V roce 1958 se pokusil komunistický režim o striktní a rychlou
Část o osudu českých a moravských Romů za II. světové vá/ky
asimilaci Romů vydáním zákona o trvalém usídlení kočujících
zpracoval historik Ctibor Nečas.
osob, který zakazoval potulování a kočování a ukládal národním
výborům povinnost zajistit kočovníku zaměstnání a ubytování.
Rádio Prague Internet Team cr@radio.cz
V praxi však tento zákon umožňoval policii uřezávat kola
maringotkám, odebírat kočovným Romům koně a Romové
© Copyright 1997 Rádio Prague All Rights Reserved
museli začít bydlet v místě, kam byli přiděleni jako pracovní síla,
bez ohledu na to, že se tím například rozdělila rodina.
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Výstava ” Ftoria -- jara 99"
Výstava Floria - jaro 99, které se letos
zúčastní 130 firem, začala v sobotu v
zámeckém parku na Kroměřížsku. Do
9.května nabízejí "v hlavním městě”
zahrádkářů, chalupářů a chovatelů drobní
pěstitelé a firmy celý sortiment zboží.
"Tradičně jsou nejvíce zastoupena
zeleninová a květinová semena, mnohá z
nich jsou vystavována poprvé," řekl ČTK
mluvčí Florie Vladimír Přikryl
Rádio Praha 2.5.1999

Za některé léky budeme platit více
Za některé léky domácí provenience
zaplatí pacienti v lékárnách o něco vyšší
poplatky. Od 1.května totiž vstoupily v
platnost nové maximální ceny léků a v
některých případech se tím mění i
doplatky pacientů. Ceny tuzemských léků
se zvyšují o 0,4 procenta a ceny
dovážených klesají o 4,8 procenta
Rádio Praha 2.5.1999

Letoun L-159 se představil na
leteckém dni v Brně
Lehký bojový letoun L-159 z AeFa
Vodochody, který by měl v budoucnu
tvořit páteř českých vzdušných sil, se v
sobotu představil na leteckém dni v
Bmě-Tuřanech. 'Letos bychom měli
dostat prvních pět strojů a do roku 2002
bychom měli mít všech 72 nebo 54
letounů,"
řekl
novinářům
velitel
vzdušných sil Ladislav Klíma Podle něj
hlavní výhody tohoto letounu spočívají ve
velice levném provozu. Navíc -se na jeho
výrobě podílí český průmysl. Za
významné považuje Klíma i to, že jeho
navigační a zbraňový systém je velice
moderní a kompatibilní s NATO. "Všichni,
tedy velení NATO, my a naši piloti, ho s
napětím očekáváme," dodal Klíma
Rádio Praha 2.5.1999

Od roku 2001 budou obce stanovovat
místo poplatků obecní daně .
Legislativní rada vlády ve Čtvrtek schválila
věcný záměr zákona o obecních daních,
který ruší obecní poplatky a zavádí obecní
daně. Ty by měly platit od roku 2001.
Zavedena by měla být daň ze psů,
reklamy, realizace staveb, výherních a
herních přístrojů, nevýhemích automatů,
daň ze vstupného, z užívání veřejného

prostranství,
daň z lázeňského a
rekreačního pobytu, z ubytování a daň
infrastrukturální.
Sazby
daní
by
stanovovaly obce v zákonem daném
rozmezí. Obce by také daně spravovaly a
byly by jejich příjemcem. Stejně tak by
rozhodovaly o daňovém základu
Rádio Praha 7.5.1999

Poprvé zasedala expertní ministerská
komise, která řeší vztah státu a církví
V Praze ve čtvrtek poprvé zasedala
expertní ministerská komise, která se
zabývá vztahem státu a církví. Seznámila
se s názorem vlády na financování církví a
představou kabinetu o restituční tečce. Ta
by podle ministra kultury Pavla Dostála
měla
mít
podobu
převodu
nezpochybnitelného majetku na církve a
ukončení financování provozu církví ze
strany státu Jedná se především o mzdy
duchovních. Podle mluvčího katolických
biskupů Daniela Hermana by měla církev
dostat zpět majetek, který spravuje stát
Tím by také podle něj přestal stát přímo
financovat církve.
Rádio Praha 7.5.1999

EP schválil kritickou rezoluci o
Temelínu

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek
schválil rezoluci, která se kriticky
vyslovuje k dostavbě jaderné elektrárny
Temelín a vybízí k alternativnímu řešení.
Česká vláda není přímo vyzývána k
zastavení výstavby Temelína, spíše jsou
snášeny argumenty ve prospěch takového
rozhodnutí. Zároveň se připomíná dřívější
stanovisko EP, že suverénní státy mají
právo se rozhodnout pro jakékoli
alternativy energetické politiky včetně
jaderné. Rozpravě dominovali autoři
návrhu rezoluce, převážně rakouští
poslanci. Řečníci vesměs vyzývali českou
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vládu, aby se rozhodla pro jiné řešení než
dostavbu Temelína, a slibovali v takovém
případě výraznou pomoc Evropské unie.
Argumentovali tím, že reaktory sovětského
typu jsou a priori nebezpečné. Mnozí
tvrdili, že
Česká republika nesplňuje
mezinárodní normy jaderné bezpečnosti a
zdaleka nedosahuje standardů běžných v
Evropské unii;
Rádio Praha 7.5.1999

IWM: Většina lidí v ČR nepovažuje
své platy za odpovídající
Většina českých občanů není spokojena se
svým platem. Podle průzkumu Institutu
pro výzkum veřejného mínění se téměř 70
procent dotázaných domnívá, že jejich
mzda neodpovídá jejich pracovním
zásluhám.
Bezmála
30
procent
respondentů je s ohodnocením své práce
spokojeno a jedno procento dotázaných
dokonce připouští, že je přepláceno.
Velmi nespokojeno s výší mzdy je podle
průzkumu IWM necelých 30 procent
respondentů. Dalších téměř 40 procent
připouští, že jejich finanční odměna je
oproti zásluhám o něco menší.
Rádio Praha 7.5.1999

V BAŤOVÉ NEMOCNICI BYLY
ZREKONSTRUOVÁNY OPERAČNÍ
SÁLY
Přibližně
po
třiceti
letech
byly
zrekonstruovány chirurgické sály v Baťově
nemocnici. Jejich stavební úpravy, které si
vyžádaly zhruba 200 miliónovou investici,
budou dokončeny v několika dnech. Tato
částka, však zatím nezahrnuje vybavení
tohoto nového traumatologického centra
Na dodavatele speciálního vybavení sálů
nyní probíhají výběrová řízení. Jedním z
moderních zařízení, které nemocnice již
vlastní je přístroj, který při operaci
zachytává pacientovu krev, kterou při
překročení dané ztráty vrací přečištěnou
zpět. Dalšími zařízeními a operačními
stoly budou sály vybaveny během několika
příštích měsíců. Minulý týden probíhal v
Baťově nemocnici kongres, který byl
zorganizován pro připomenutí uplynutí
sedmdesáti
let
od
založení
specializovaného úrazového oddělení.
Kongres navštívilo asi dvě stě odborníků
z celé republiky, kteří měli zároveň
možnost shlédnout nově rekonstruované

sály. Po jejich prohlídce se shodli na
názoru, že nové traumatologické centrum
bude srovnatelné s úrovní lepších
západoněmeckých a švýcarských ústavů.
REGION aktuální zpravodajství 2.5.1999

Havel jmenoval nové generály
Praha (ČTK)- Prezident Václav Havel
jmenoval v sobotu do fimkcí nové
generály. Jako vrchní velitel ozbrojených
sil jmenoval u příležitosti 54. výročí konce
druhé světové války do hodností
generálmajorů Františka Padělka a Petra
Pelze a tuto hodnost propůjčil Jindřichu
Lesnému a Jaroslavu Škopkovi. Prezident
zároveň přijal na Pražském hradě přísahu
170 nových vojáků Hradní stráže. Přísahu
se pokusili narušit aktivisté Socialistické
akce mládeže proti NATO, kteří rozvinuli
transparenty "Nepřísahejte zločincům" a
"Nejste stádo, odmítejte poslušnost".
Mladá fronta Dnes 10.5.1999
Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

23.56Kč.

Británie

1 GBP

57.44Kč.

Francie

1 FRF

5.78Kč.

100 JPY

28.65Kč.

Kanada

1 CAD

24.27Kč.

EMU

1 EUR

37.94Kč.

Německo

1 DEM

19.39Kč.

N. Zéland

1 NZD

19.55Kč.

Slovensko

100 SKK

80.74Kč.

Švýcarsko

1 CHF

23.68Kč.

USA

1 USD

35.64Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 21.5.1999

Lanovka na Sněžku oslavila
padesátiny
PecpodSněžkou (van)- Nejstarší
jezdící lanová dráha v Krkonoších z Pece
pod Sněžkou na nejvyšší českou horu
oslavila
o
víkendu
padesát
let
nepřetržitého provozu Součástí oslav,
které začaly v pálek společenským
večerem v hotelu Horizont, byly i sobotní
bezplatné jízdy lanovkou. "Na vrchol
Sněžky jsme v sobotu zdarma vyvezli
přibližně tisíc lidí. Zájem cestujících byl
proti běžnému provozu asi dvojnásobný,"
uvedla jedna z pokladních Zájemce od
jízdy neodradila ani hustá mlha a chladné
počasí, kdy se rtuť teploměru na vrcholu

hory držela jen těsně nad bodem mrazu.
Mladá fronta Dnes 10.5.1999

Alternativní scéna Gate uvedla Švejka
Londýn (zat)- Premiéra hry Švejk,
kterou nastudovala litevská režisérka Dalia
Ibelhauptaite, završila 7. května cyklus
inscenací Idioti uváděný alternativním
londýnským divadlem Gate. Dramatizace
románu Jaroslava Haška, jejímž autorem je
irský dramatik Colin Teevan, se bude hrát
až do 5. června. Divadlo Gate ji uvedlo po
Cervantesově Donu Quijotovi a komedii
Christo
Bojčeva
Plukovník
Pták.
(Bojčevovu hru inscenoval nedávno také
režisér Petr Lébl v pražském Divadle Na
zábradlí.)
Mladá fronta Dnes 10.5.1999

Běženci z Kosova jsou podle Václava
Havla vděčni ČR
Za to, že jim poskytla útočiště a přejí si,
aby se co nejdříve mohli vrátit do vlasti.
Řekl to novinářům po prohlídce
humanitárního střediska ve Zbýšově u
Brna, kde je ubytováno 115 uprchlíků.
Prezident s manželkou Dagmar darovali
běžencům 45 kilogramů pomerančů, 50
čokolád, 60 balíčků kávy a také několik
telefonních karet pro každou rodinu. Při
setkání s Havlem uprchlíci zdůraznili, že
Kosovo musí získat samostatnost. Většinu
z nich vyhnaly z domovů polovojenské
jednotky, které jim daly pouze tři minuty
k odchodu. Pak srbští vojáci domy
prohledali, vykradli a zapálili. Běženci
proto
souhlasí
s
bombardováním
Jugoslávie a do vlasti se prý mohou vrátit
jen pod ochranou mnohonárodnostních
mírových vojenských sil.
Rádio Praha 12.5.1999

Sněmovna schválila zákon o
svobodném přístupu k informacím
Sněmovna schválila zákon o svobodném
přístupu k informacím. Má platit od roku
2000. Zákon předpokládá, že každý občan
má právo na to, aby mu státní a
územněsprávní orgány i některé další
instituce poskytly informace, jimiž
disponují. Jako ochrana před zneužitím
získaných údajů má sloužit ustanovení,
podle kterého zveřejnění informací nesmí
být v konfliktu s předpisy o ochraně
utajovaných
skutečností,
obchodního
tajemství či osobních údajů.
Rádio Praha 12.5.1999

Letci se rozloučili s Karlem Mrázkem,
hrdinou bitvy o Británii
Vzpomínkovým

shromážděním
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u

rodinného hrobu se přátelé rozloučili s
loni
zesnulým
generálem
Karlem
Mrázkem, který byl jednou z legend
letecké bitvy o Británii "Plní se tak jeho
přání být uložen v rodinném hrobu," řekl
před
slavností
předseda
Sdružení
zahraničních letců generálmajor Stanislav
Hlúčka. Mrázek se narodil v roce 1910 v
Náchodě. V letech 1939 až 1940 byl v
cizineckých legiích ve Francii, od roku
1940 do 1945 v Anglii jako velitel
leteckých stíhacích útvarů.
Během
válečných let a v roce 1946 čtyřikrát získal
Československý válečný kříž, třikrát
obdržel Československou medaili za
chrabrost Po roce 1948 ho stihl podobný
osud jako řadu dalších letců z britského
Královského letectva *RAF) - byl
propuštěn z armády a perzekvován.
Rádio Praha 12.5.1999

Autokino na strahovském stadiónu
zahajuje 20. května
Celkem 350 automobilů s posádkami a
dalších 400 pěších diváků pojme první
pražské autokino, které 20. května zahájí
provoz na strahovském stadiónu. Hrát
bude denně od 21:45 až do konce září.
Samozřejmostí je možnost občerstvení
před, při i po projekci. Dobrou čitelnost
titulků zaručí plátno o rozměrech 22 krát
deset metrů.
Rádio Praha 12.5.1999

Humanitární organizace ADRA posílá
na Balkán už sedmý kamión
Už sedmý kamión s humanitární pomocí
pro uprchlíky z Kosova vyšle v úterý na
Balkán humanitární organizace ADRA.
Zhruba dvaadvacetitunový náklad potravin
a hygienických potřeb pojede z České
Lípy přes Brno do černohorské metropole
Podgorice. ČTK o tom v pondělí
informovala Šárka Zýková z organizace
ADRA. Podle ní shromáždila ADRA na
svém kontě 6,102.447 korun, vybrané
věcné dary mají hodnotu dalších dvou
miliónů korun.
Tři zásilky s materiální pomocí obětem
konfliktu v Jugoslávii vysílá v těchto
dnech Český červený kříž. Humanitární
náklad je z velké části financován z peněz,
které jednotlivci, firmy či města zasílají na
konto Českého červeného kříže nazvaný
Fond Humanity.
Rádio Praha 18.5.1999

Indie se zajímá o českou vojenskou
techniku
Indie se zajímá o českou moderní
vojenskou
techniku,
například
o

modernizované tanky T-72. Po setkání s
předsedou výboru náčelníků štábů
indických
ozbrojených
sil
Védem
Prakášem Malíkem to v pondělí v Praze
řekl šéf senátního zahraničního výboru
Michael Žantovský. Indická delegace
podle něj při pětidenní návštěvě České
republiky viděla několik druhů vojenské
techniky, kterou bychom mohli Indii
nabídnout
Rádio Praha 18.5.1999

Český prezident Václav Havel musel
být převezen do nemocnice
Prezident Václav Havel byl převezen do
Ústřední
vojenské
nemocnice
v
Praze-Střešovicích. Uvedl to prezidentův
mluvčí Ladislav Špaček s tím, že
hospitalizaci
si
vyžádalo
zhoršení
zdravotního stavu hlavy státu. Jak dodal,
objevily se příznaky recidivy chronické
bronchitídy Václava Havla postihla už v
úterý viróza horních cest dýchacích a do
konce týdne měl zůstat v domácím léčení.
Ošetřující lékař Ilja Kotík dokonce ještě ve
čtvrtek odpoledne potvrdil, že prezident je
už druhý den bez teplot a nemoc ustupuje.
Večer
však
došlo
ke
zhoršení
poslechového a laboratorního nálezu.
Lékaři se proto rozhodli zahájit léčbu
antibiotiky.
Rádio Praha 21.5.1999

ČR bude mít v únoru roku 2000 asi
dva milióny mobilů
Koncem letošního roku bude mít v ČR
mobilní telefon 1,8 miliónu lidí. V únoru
roku 2000 by se jejich počet měl zvýšit na
dva milióny. Vyplývá to z prognózy
specializovaného internetového deníku
Mobil Server.
Rádio Praha 24.5.1999

U vily Edvarda Beneše byla
zpřístupněna část zahrad
Několik stovek lidí se v neděli prošlo
horní částí zahrad kolem vily prezidenta
Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na
Táborskú, která je jinak nepřístupná.
Zahrady byly otevřeny u příležitosti výročí
narození
druhého
československého
prezidenta. Politikovu vilu však zájemci
navštívit nemohou, protože nadále slouží
jako vládní rekreační zařízení.
Edvard Beneš, blízký spolupracovník a
nástupce T. G. Masaryka, se narodil 28.
května 1884 v Kožlanech na Plzeňsku. Byl
jednou
z
vůdčích
osobností
protirakouského odboje za první světové
války a po vzniku Československa
postupně působil jako ministr zahraničí,

předseda vlády a od roku 1935 do roku
1938 jako prezident republiky. Po
mnichovské dohodě se vzdal funkce a
emigroval do Velké Británie, kde vedl
československou exilovou vládu. V letech
1945 až 1948 byl prezidentem obnovené
Československé republiky. V květnu 1948
odmítl podepsat komunisty zpracovanou
ústavu a 7. června rezignoval. Uchýlil se
do své vily v Sezimově Ústí a v tomto
jihočeském městě také 3. září 1948
zemřel.
Rádio Praha 24.5.1999

Sdružení praktických lékařů
doporučuje odvolat ministra Davida
Sdružení praktických lékařů České
republiky doporučuje vládě odvolání
ministra zdravotnictví Ivana Davida.
Vyslovuje obavy, že kroky ministra vedou
k úřednickému rozhodování. Zároveň
varují, že snaha posílit nemocniční péči na
úkor ambulantní, zvýhodňování státních
zdravotnických
zařízení
a
zcela
nesystémové zasahování do ekonomiky i
soukromých zařízení, povede k dalšímu
prodražení zdravotní péče a snižování její
dostupnosti.
Rádio Praha 24.5.1999

Vláda chce snižovat daně z příjmů i v
dalších letech
Vláda hodlá snižovat sazby daně z příjmů
fyzických osob i v dalších letech. V
pořadu
televize
Prima to
uvedl
místopředseda kabinetu Pavel Rychetský.
Naopak prostor pro snižování sazeb nevidí
u sociálních dávek, kde je roční deficit
okolo 10 miliard Kč. Vláda zároveň podle
Rychetského hodlá do roku 2003 vyrovnat
sazby spotřební daně u pohonných hmot,
tabáku a alkoholu na úroveň Evropské
unie.
Poslanecká sněmovna v pátek odhlasovala
novely zákonů, kterými se od roku 2000
snižuje daň z příjmu fyzických osob ze 39
na 32 procent a daň z příjmů právnických
osob ze 35 na 31 procent. Zároveň se od
letošního července zvýší spotřební daně na
cigarety a pohonné hmoty. Zvýšení
spotřební daně by podle Rychetského
mělo do státního rozpočtu do konce
letošního roku přinést čtyři až pět miliard
Kč. Předseda sněmovny Václav Klaus
uvedl, že v současné době ekonomické
recese je potřebné stimulovat poptávku a
jakékoliv zvyšování daní označil za
problematické. "Jestliže se zaplatí o šest
miliard Kč více za benzín a cigarety,
zbyde o šest miliard méně na jiné výrobky,
které by mohly být koupeny stejným
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spotřebitelem
třeba
od
domácího
průmyslu," dodal.
Rádio Praha 24.5.1999

Počet zaměstnanců ČKD, kteří
nedostávají mzdu, vzrostl
Od příštího měsíce nedostanou v ČKD
Praha mzdu ani úředníci, údržbáři a vrátní.
Stovka pracovníků holdingu se tak připojí
k zaměstnancům ČKD Dopravní systémy,
kteří naposledy brali řádnou mzdu v
opožděném termínu 18. března a později
dostali pouze třítisícovou zálohu. V ČKD
Dopravní systémy je zaměstnáno více než
2000 lidí a většina z nich má nucené
volno. V pondělí ráno se dozvěděli, že
výroba zatím nebude obnovena a výplaty
jsou v nedohlednu. Někteří z nich proto
protestovali před budovou generálního
ředitelství v Praze, ale bezvýsledně.
ČKD v současnosti dluží bankám skoro 7
a půl miliardy korun. Ty proto podmiňují
svou případnou finanční pomoc vedle
státních záruk změnou akcionářů a
managementu ČKD. Bývalý předseda
představenstva holdingu ČKD a generální
ředitel Jiří Maroušek sice z funkcí
odstoupil, ale zřejmě dosud nepřevedl své
akcie na věřitele.
Rádio Praha 25.5.1999

Ministři vnitra ČR a Slovenska chtějí
zvláštní odbavovací pruhy na
hranicích
Český ministr vnitra Václav Grulich
podepsal v pondělí v Bratislavě se svým
slovenským
protějškem
Ladislavem
Pittnerem smlouvu mezi vládami obou
zemí o ulehčení hraničního vybavování v
silniční, železniční a lodní dopravě.
Mezivládní dohodu musí ještě schválit
Parlamenty obou zemí, ale do října by už
měli experti zvážit další možnosti
ulehčení hraničního odbavování včetně
zvláštních
odbavovacích
pruhů na
hraničních přechodech pouze pro občany
obou zemí.
Rádio Praha 25.5.1999

Sport: dokončení ze strany 11
Kim Warwick a Phil Dent. Australané
získali s celkové dotace 1,9 milionu dolarů
za vítězství půl milionu, Švédové
inkasovali 320 000 dolarů. AustrálieŠvédsko 2:1. Philippoussis- Bjórkman 4:6,
6:7 (3:7), Rafter- Enqvist 5:7, 6:3, 6:3,
Rafter, Stole - Bjórkman, Kulti 7:6 (7:5),
6:4.
Mladáfronta Dnes 24.5.1999

Sportovní událostí
v

Č

eští hokejisté porazili v prvním
utkání na mistrovství světa v
norském Oslu Rakousko 7:0. Dvěma góly
se o výhru zasloužil Libor Procházka, po
jedné brance dali Tomáš Vlasák, David
Výborný, Viktor Ujčík, František Kaberle
a Jan Hlaváč. V dalším zápase skupiny C
změří tým síly v pondělí 3.května s
Japonskem.
Rádio Praha 2.5.1999

S

lovenský tenista Dominik Hrbatý se

jako první probojoval do nedělního
finálového turnaje Tento Czech Open.
Pátý nasazený si v semifinále poradil s
českým hráčem Michalem Tabarou,
kterého porazil ve dvou setech 6:1, 7:5.
Finále se tak stalo výhradně česko slovenskou záležitostí, neboť Hrbatého
finálovým
soupeřem
bude
Ctislav
Doseděl, který v sobotu rovněž postoupil
ze semifinále.
Rádio Praha 2.5.1999

Hradecké trápení bez gólů pokračuje
HradecKrálové (vk)Půst pěti
zápasů bez vstřelené branky stál hradecké
fotbalisty propad z horní poloviny tabulky
až na dvanáctou příčku. Naposledy se
trefil před více než měsícem v Liberci
mladík Bouška. Od té doby ale získali
Východočeši jen bod za remizu 0:0 v
Příbrami. Hradecký trenér Stanislav
Kocourek nyní spoléhá na návrat
potrestaných Dvořáka a Koubka. "Jiné
východisko nevidím. Hráče, kteří by je
nahradili, prostě nemáme."
Mladá fronta Dnes 10.5.1999

Nový Zéland se rozplynul teprve v
nastaveném čase
Prostějov (sed)- Jako podťaté stromy
se po závěrečném hvizdu v utkání s
Německem skáceli zklamáním k zemi
všichni hráči českého výběru do šestnácti
let Branka Lóringa ve třetí minutě
nastaveného času v utkání o třetí místo na
evropském šampionátu ukončila český sen
o účasti na mistrovství světa sedmnáctek
příští rok na Novém Zélandu, kam se
kvalifikovaly první tři celky. Vítězní
Španělé, kteří ve finále deklasovali Polsko
4:1, a naši přemožitelé Němci. Čtvrté
místo českých nadějí není neúspěchem,
přesto zklamání z prohry bylo velké.
"Kdyby mi někdo před mistrovstvím
nabídl čtvrté místo, určitě bych ho bral.
Hráčům musím poděkovat a myslím si, že

o mnohých ještě uslyšíme," soukal ze sebe
trenér Oldřich Štěpán. Jen těžce se z
trávníku
zvedali
vyčerpaní
mladí
fotbalisté, pro něž bylo mistrovství zatím
vrcholem kariéry. Celá řada z nich
nezadržela slzy, jako jeden z prvních se
sebral kapitán Michal Šimeček. "Ani v
semifinále s Polskem, ani v posledním
zápase s Německem nám nepřálo štěstí.
To jsme si vybrali už ve čtvrtfinále s
Anglií,"
hodnotil
českobudějovický
fotbalista. Podle něj není všem dnům
konec. "Mužstvo máme výborné a může
být dobrým základem pro budoucí
kvalifikaci na mistrovství Evropy do
osmnácti let," předpověděl. "Už spolu
hrajeme několik let a doufám, že ještě
pohromadě zůstaneme." Česká republikaNěmecko 1:2, branky: 65. Jun- 57. Lóring,
80. Wersching, rozhodčí: Busacca (Švýc.),
diváků: 6800, poločas: 0:0. Česká
republika: Čech- Besta, Lízák, Bystroň,
Trojan- Šimeček, Laštovka, Švejdík,
Plašil, Jun- Majer.
Mladáfronta Dnes 10.5.1999

Hokejisté udolali Švédy a postoupili
Oslo, Praha (spo)- Obrovská vůle,
jistota vynikajícího gólmana Hniličky a
dvě trefy během pěti minut ve druhé
třetině stály za postupem reprezentantů do
semifinále. ČESKO- ŠVÉDSKO 2:0.
Branky a asistence: 29. M. Procházka, 34.
Ujčík (Kučera). Rozhodčí: Auger (Kan ).
Vyloučení: 10:8. Diváků: 4000. Třetiny:
0:0, 2:0, 0:0. Česko: Hnilička- L.
Procházka, Kaberle, Vykoukal, Kučera,
Kubina,ŠpaČek- Moravec, Patera, M
ProcházkaUjčík,
Výborný,
HlaváčDvořák, Sýkora, Ručinský- Čaloun,
Šimíček, Vlasák.Výsledky. Rusko- Česko
6:1, Švédsko- Slovensko 2:1, Česko
slovensko 8:2, Švédsko- Rusko 4:1,
Rusko- Slovensko 2:2, Česko- Švédsko
2:0. USA- ŠVÝCARSKO 3:0. Američané
vstřelili iychle dva uklidňujícígóly a pak s
přehledem kontrolovali vývoj. Branky a
nahrávky:
11. Smolinski (Weinrich,
Mottau), 19. Mottau (Cullen, Donato), 42.
Cullen (Donato). Vyloučení: 4:5. Využití:
LO.Hrálo se: Finsko- USA 4:3, KanadaŠvýcarsko 8:2, Finsko- Švýcarsko 5:1,
Kanada- USA 4:1, USA - Švýcarsko 3:0.
Mladá fronta Dnes 12.5.1999

MS v Pádovom hokeji
Česi majstri sveta Hokejisti Česka vyhrali
63. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
O ich prvenstve rozhodol v 17. minúte
predĺženia včerajšieho druhého finálového
zápasu s Fínskom útočník Hlaváč. V
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sobotu Česko zdolalo svojho súpera 3:1, v
nedeľu mu v riadnom hracom čase
podľahlo 1:4. Je to druhý titul majstrov
sveta pre nášho západného suseda od
rozdelenia federácie, prvý získal vo Viedni
v roku 1996. Po triumfe vlani na ZOH v
Nagane potvrdili zverenci trénera Ivana
Hlinku vysoký kurz českého hokeja. Bronz
putuje do Švédska, ktoré v súboji oň
zdolalo Kanadu 3:2.
Pravda 17.5.1999

Sparta Praha obhájila titul mistra
české fotbalové ligy
Šestadvacáíý mistrovský titul ve fotbalové
lize získala pražská Sparta, která obhájila
prvenství v nqvyšší české soutěži z
loňského roku. Dvě kola před koncern
soutěže mají letenští před svými
pronásledovateli
už
nedostižný
sedmibodový náskok, protože Slavia Praha
jen remizovala 1:1 v Olomouci. Ve
zbývajících zápasech 28. kola Gambrinus
ligy prohrál v pondělí Liberec s Teplicemi
0:1, Opava hrála s Chmelem Blšany
nerozhodně 1:1 a Petra Dmovice podlehla
Dukle Příbram 1:2. Na druhém místě
tabulky jsou Teplice, třetí je Slavia Praha,
čtvrtá Olomouc a poslední příčku zaujímá
Karviná.
Radio Praha 18.5.1999

Australané jsou mistry světa
Düsseldorf (ČTK)- Australští tenisté
vyhráli Světový pohár družstev, kteiý je
považován za neoficiální mistrovství
světa. Ve finálové sérii porazili Švédy 2:1.
Rafter se stal hlavním strůjcem úspěchu,
protože musel ve druhé dvouhře dohánět
manko Philippoussise a nastoupil i ve
čtyřhře.
Phihppoussis
prohrál
s
Björkmanem 4:6, 6:7. Rafter pak nastoupil
proti Enqvistovi ke dvanáctému zápasu
během jedenácti dnů, a přestože prohrál
úvodní set 5:7, další dva získal. Rafter
před French Open dokázal, že má ideální
formu "Pokud bude hrát jako tady v
Düsseldorfu,
pak bude v Paříži
nebezpečný," ocenil Rafterovu formu
Enqvist. "Já dnes hrál docela dobře a věřil
jsem si. Takové vyrovnané zápasy
rozhoduje
pár
maličkostí."
Philippoussisovi
naopak
chyběla
trpělivost "Nehrál jsem dobře, nedařil se
mi servis. Ale na antuce si věřím a na
French Open se těším," řekl. Austrálie
vyhrála po triumfii v roce 1979 Světový
pohár podruhé, před dvaceti lety
vybojovala trofej trojice John Alexander,
Dokončení na straně 10

Rádi bychom se spolu s Vámi potěšili z toho, že již
táměř deset let je naše vlast svobodná a připravuje se na
svůj vstup do Evropské unie. Jsme si vědomi i toho, že
jste to byl právě Vy, kdo byl vůdčím představitelem
rezistence naprosté většiny českého národa proti
totalitnímu komunistickému režimu. Právem jste se stal
symbolem svobodné, demokratické republiky a byl
opakovaně zvolen jejím prezidentem.
Bohužel však již nemůžeme se svými nejbližšími sdílet
radost z vývoje v České republice, který nás naplňuje stále
většími obavami. Nejde již jen o zklamání z nenaplnění
našich predrevolučních přání a tužeb, kdy jsme desetiletí
čekali, zdali se vůbec dožijeme návratu svobody, ale již i
o znepokojení z posledních událostí, které v nás
vyvolávají strach z ohrožení demokracie v naší republice.
Po pádu bývalého totalitního režimu jste se spolu se
svými spolupracovníky zasadil o přechod totalitního
režimu v demokratický, způsobem, který sklidil obdiv
světa a který do historie vstoupil jako “sametová
revoluce”. Vaše osobnost, popularita a charisma
způsobily, že tato forma změny režimu byla obecně, byť
přes výhrady mnohých, akceptována.
Uplynulých deset let však vyvolává naléhavé otázky,
zdali toto řešení bylo správné. Jestli bylo správné i pro ty,
kteří spolu se svými nejbližšími byli za komunistického
režimu poškozeni, někteří nejen ztrátou majetku, ale
celoživotním existenčním postihem, nemožností získat
vzdělání, poškozením zdraví, ztrátou vlasti nebo dokonce
ztrátou života. Dosavadní vývoj, že “slavná sametová
revoluce” přináší neslavné důsledky i pro ty, kteří za
bývalého režimu postiženi nabyli. Po všem, co se nyní v
České republice děje, jsme nuceni znovu a znovu
konstatovat, že sametový charakter převratu byl omylem.
Omylem proto, že poprvé v dějinách bylo po pádu
diktatury favorizováno zlo a potrestáno dobro. Došlo k
tomu, že viníci nejen nedali najevo pokání, ale dokonce se
svými, díky tomu získanými miliony, vysmívají obětem
komunistického režimu.
Pane prezidente, byl jste to Vy, kdo se ve svém
proslulém projevu před půldruhým rokem vyjádřil o
protunelované zemi a o nové moci těch, kteří profitovali
na komunistickém režimu i v dobách Vaší perzekuce.
Obavy z dalšího vývoje v České republice a z ohrožení
jejího demokratického charakteru nás vedou k tomu, že si
Vám dovolujeme položit několik otázek.
Nemyslíte spolu s námi, že:
1/ následky nevyrovnání se s minulostí, jak ve sféře
právní, tak společenské a mravní, budou stále větší
podporou pro extrémní části politické sféry, např. pro
KSČM?
2/ tato strana, která vystupuje stále ofensivněji a nechce
změnit své kladné hodnocení totalitní minulosti, je pouze
pseudodemokratickou složkou parlamentní demokracie a
sleduje jediný cíl, ostatně jako vždy, a to destrukci tohoto
systému a obnovení totalitní moci?

JU D r. Milan Hulík
Vážení přátelé,
během mého pobytu ve Francii u příležitosti
návštěvy pana prezidenta Václava Havla v Paříži
iniciovala skupina Čechů žijících v Paříži dopis
obsahující 17 otázek, který byl panu prezidentu při jeho
návštěvě osobně předán.
Odpověď pana prezidenta na tento dopis rovněž
přikládám. Nejsem iniciátor této věci, nýbrž Vám uvedené
texty zasílám jako mluvčí a zástupce našich českých přátel
z Paříže. Tito přátelé by si velmi přáli, kdyby jejich dopis
spolu s odpovědí pana prezidenta byl otištěn ve všech
exilových periodicích, neboť by chtěli vyvolat podpisovou
akci na podporu tohoto dopisu.
Proto k oběma dopisům připojuji ještě úvodní text s
nadpisem “Několik otázek”. Touto akcí by chtěli při
desátém výročí známé podpisové akce “Několik vět ” ji
připomenout a reflektovat tak celý dosavadní
polistopadový vývoj v ČR.
Po seznámení se s uvedenými texty jsem napsal článek
“...to byla chyba”, který Vám rovněž odesílám k
eventuálnímu otištění ve spojení s uvedenými texty.
Se srdečným pozdravem všem přátelům,
JUDr. Milan Hulík

Několik otázek
Blížící se desáté výročí listopadu 1989 zastihuje Českou
republiku ve stavu, který klade naléhavěji než kdy jindy
otázku, jak je možné, že se za deset let nepodařilo položit
státoprávní základy demokratického a právního státu s
takovou Ústavou a zákony, které by tento právní stát
zajistily. Současný vývoj v ČR lze charakterizovat starým
socialistickým vtipem: “Nejde již o potíže růstu, ale o růst
potíží”. Tuto otázku rozdělenou do řady podotázek
položili svým dopisem Češi žijící v Paříži svému
prezidentovi při jeho návštěvě ve Francii v březnu t.r.
Jejich dopis a odpověď prezidenta Václava Havla Střípky
zveřejňují s jejich souhlasem s výzvou, aby svůj podpis na
adresu Střípků poslali i ti jeho čtenáři, kteří s obsahem
dopisu souhlasí.
Signatářům dopisu jde o to, aby se dozvěděli od
nejpovolanější osoby, proč je zklamání těch, kterým leží
na srdci osud ČR, tak velké, a cesta jejich vlasti do
příštího tisíciletí a Evropské unie tolik problematická. Kdo
za to nese odpovědnost? Občané, politici, strany?
Nedozvíme-li se, co se stalo, nebudeme moci nikdy
zasáhnout zlo přímo u kořene.

Pan Václav HAVEL
Prezident České republiky
Paříš, 2. března 1999
Vážený pane prezidente,
dovolte nám, prosím, abychom se na Vás u příležitosti
Vaší návštěvy ve Franců obrátili tímto dopisem a položili
Vám několik otázek.
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3/ vyroste nová generace mladých lidí, kterou tunelové
hodnoty těch “nejúspěšnějších” a demagogická
propaganda apologetů totalitní minulosti, kteří arogantně
přehlížejí základní kriteria mravnosti a křesťanské
morálky, přivede k vyznávání takových pseudomravních
hodnot, proti kterým jste protestoval celým svým
životem?
4/ stále narůstající rozpor mezi demokratickou formou
státu a jejím po deset let již neexistujícím právním
protějškem, může přivodit naprosté zhroucení již teď v
kritickém stavu se nacházející justice?
5/její situace je skutečně taková, jak ji hodnotí odborníci
z Evropské unie nebo např. Dr. Petr Pithart, který se
vyjádřil, že její stav je “zoufalý a neudržitelný”.
6/ stále z největší části převládající socialistická legislativa
nás nedovede do Evropské unie, ale spíše tam, odkud už
nebude návratu?
7/ neschopnost českého parlamentu učinit restituční
zákony spravedlivé pro všechny ty, kteří byli stejnou
měrou nespravedlivě postiženi komunistickým režimem,
může Českou republiku znevěrohodnotit mezi všemi
právními státy světa?
8/ ostudné tahanice kolem vrácení církevního majetku
poškozují naši republiku z pohledu těch států a institucí,
které považují křesťanství za myšlení, jež položilo základy
evropské kultury?
9/ dosavadní potrestání jen dvou vyšetřovatelů StB po
deseti letech od pádu komunistického režimu, je i při
vědomí všech těžkostí takového trestního stíhání toliko
výsměchem obětem komunistického režimu a jím
poškozených?
10/ neodstraněný rozpor mezi sociálním zajištěním
příslušníků bývalého represivního aparátu komunistické
moci a dožívajícími politickými vězni je krutou
nespravedlnosti a hořkým symbolem sametu?
11/ současní představitelé ministerstva vnitra likvidují
jediný existující úřad, který se podařilo vytvořit pro
dokumentaci zločinů komunismu a potrestání jejich
pachatelů?
12/ v nej vyšších státních funkcích by neměli být lidé s
dlouholetou komunistickou minulostí, pokud neprokázali
své skutečné demokratické přesvědčení?
13/ situace české ekonomiky je jen přímým důsledkem
nevytvoření nejzákladnějšího právního rámce pro
podnikání malých, středních i velkých podnikatelů?
14/ omezování a rušení státních příspěvků na soukromé
školství nás může vrátit k jednotnému školství, které se v
rukou centralizujících politiků může stát nástrojem k nové
manipulaci s myšlením mladé generace?
15/ nepřerušené sítě, solidarita a spojenectví všech
bývalých stoupenců totalitního režimu ve všech sférách
společnosti a ve sdělovacích prostředcích, jim zajišťuje
moc, kterou stále více zneužívají?
16/ naše armáda vstupuje do NATO s takovým kádrovým
složením svého důstojnického sboru, že v této organizaci
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může sehrát úlohu trojského koně?
17/ nelepšící se vztah mezi tou částí exilu, který
napomáhal obnovení demokracie a domovem, zbavil
Českou republiku účinné zahraniční lobby a tím i mnohem
větší pomoci ze zahraničí?
Vážený pane prezidente,
toto je jen
demonštratívni výčet otázek, které nás silně znepokojují.
Vždyť i kdyby byly jen částečně oprávněné, pak nezbyde
než konstatovat, že jsme čtyřicet let komunistické totality
prožili zbytečně. Co odpovíme našim vnukům, až se nás
zeptají, jakým poučením pro nás byly desetiletí
komunistické totality?
Kladme Vám tato otázky nejen jako svému prezidentovi,
ale i jako Václavu Havlovi, který nikdy nemlčel, když
byly ohroženy základní principy spravedlnosti a
demokracie. Jsou-li naše otázky důvadné, promluvte, aby
Váš hlas slyšeli i ti, kteří Vám věřili jako disidentovi a
kteří tuto víru začali ztrácet i proto, že neslyší zásadní
slovo Václava Havla.
Když jste poprvé nastupoval do funkce prezidenta,
prohlásil jste, že chcete být mluvčím stejných zájmů a
hodnot, za které jste bojoval v disentu. Řekl jste rovněž,
že i jako prezident shora se budete snažit být se
spoluobčany ve stejném kontaktu, jako jste s nimi byl
zdola. Pane prezidente, není-li situace v naší společné
vlasti kritická teď, tak bude za chvíli. Ve svém
novoročním projevu jste varoval před stavěním zdí. Zeď
našich otázek však postavily chyby českých politiků,
včetně Vašich pane prezidente a působení nepostižených
extrémních sil zla z minulosti. A protože ji chceme podle
Vašeho návodu zbourat, odpovězte nám prosím pane
prezidente na rovinu. Je lépe znát hořkou pravdu, než se
těšit z iluzí.
S naší pomocí k dosažení vítězství pravdy a lásky můžete
vždycky počítat.
Ing. Anna Stránský
5, avenue du Général Leclerk
94 200IVRY SUR SEINE
Francie

Odpověď na uvedený dopis z kanceláře prezidenta
republiky:
V Praze 18. března 1999
Vážená paní, vážení přátelé,
velmi prosíme o omluvu prezidenta republiky, že Vám
pro časové zaneprázdnění nemůže zodpovědět 17 otázek,
které jste mu položili.
Takové množství otázek by vydalo na několik interview
a odpovědi na ně by zabraly řadu hodin, které bohužel
prezident republiky k dispozici nemá.
Jsme přesvědčeni, že pozorným sledováním projevů
pana prezidenta, jeho různých vyjádření pro sdělovací
prostředky a tím i pro veřejnost, lze k odpovědím
jednoznačně dospět.
S úctou a s přáním všeho dobrého
ředitel Politického odboru,
JUDr. Jiří Pehe

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

N.B.S. Kurzový lístok platný od 21.5.1999

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe usnesenia
vlády SR č. 258 zo dna 31.3.1999 sa v sobotu 15. mája
1999 od 7.00 do 22.00 hod. uskutočnia voľby prezidenta
Slovenskej republiky.
Právo voliť majú občania SR, ktorí v deň volieb dovršili
18 rokov veku a zdržujú sa počas volieb na území SR.
Občiania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území
SR, môžu voliť v kterejkoľvek volebnej miestnosti, za
predpokladu, že sa budú zdržovať na území
Slovenskej republiky. Občan musí preukázať svoju
totožnosť a občianstvo SR platným cestovným
dokladom SR._____________________________________
Velvyslanectvo Slovenskej republiky v Canbeře v
nadväznosti na koncepciu budovania siete konzulárnych
úradov Slovenskej republiky si dovoľuje oznámiť, že
h’ladá vhodných kandidátov na vykonávanie funkcie
honorárneho konzula v mestách Adelaide, Auckland,
Brisbane, Melboume, Perth a Wellington.
Honorámym konzulom sa môže stať cudzí štátny
príslušník, ale i občan Slovenskej republiky s trvalým
pobytom v Austrálii, resp. na Novom Zélande, ktorý má
zodpovedajúce postavenie, pozná miestne pomery v
okruhu uvažovaného konzulárneho obvodu a je finančne
nezávislý. Funkcia honorárneho konzula je funkciou
čestnou a jej výkon je bezplatný.
Úlohou honorárnych konzulov je predovšetkým
podporovať hospodárske, vědeckotechnické, kultúrne,
školské, športové a iné styky medzi Slovenskou
republikou a prijímajúcim štátom a to najmä
sprostredkovávaním stykov fyzických a právnických osôb
Slovenskej republiky s partnermi v konzulárnom obvode,
šírením poznatkov a výsledkov slovenskej vedy, techniky,
hospodárstva, kultúry a športu, ale aj pomoc fyzickým a
právnickým osobám Slovenskej republiky pri riešení
prípadov vznikajúcich v obvode ich pôsobnosti.
Návrhy vhodných kandidátov na vykonávanie tejto
funkcie
môžu
byť
podané
jednotlivcami,
organizáciami, ale aj osobne, na veľvyslanectve
Slovenskej republiky v Canberre.
Takýmto kandidátom môže byť aj významná osobnosť
austrálskych politických, hospodářských, kultúrnych a
vědeckotechnických kruhov, ktorú slovenská krajanská
komunita pozná a odporúča.
Ďalšie detailnejšie informácie záujemcom v predmetnej
veci poskytne veľvyslanectvo Slovenskej republiky,
47 Culgoa Circuit, O’Malley, Canberra, ACT 2606
Austrália, Tel: (02) 6290 1516, Fax: (02) 6290 1755
Vedúca zastupitelského úradu SR v Austrálii a na
Novém Zélande.
Dr. Anna Tureničová

Austálie

1 AUD

29.00Sk.

Česká republika

1 CZK

1.23Sk.

EMU

1 EUR

46.71Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.39Sk.

Německo

1 DEM

23.88Sk.

USA

1 USD

43.87Sk.

V. Británie

1 GBP

70.71 Sk.

Bezpečnosť voličov
Verejný poriadok a bezpečnosť voličov i 5842 volebných
okrskov po celom Slovensku budú počas sobotňajších
volieb prezidenta SR zabezpečovať príslušníci Policajného
zboru v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby.
Vypomôžu im aj študenti stredných odborných
policajných škôl v Pezinku a Košiciach. Vo štvrtok o tom
informoval viceprezident PZ Jozef Petráš. Pretože analýza
očakávaného priebehu prezidentských volieb je pozitívna,
nebudú na zabezpečenie verejného poriadku použité sily
Armády SR a vojsk MV SR, dodal Petráš.
BRATISLAVA, TASR, Pravda 14.5.1999
Viac za Schustera
Za Rudolfa Schustera bude v 2. kole hlasovať 55,9
percenta z tých voličov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť.
Vladimírovi Mečiarovi by svoje hlasy odovzdalo 39,6
percenta a 4,5 percenta ešte nie je rozhodnutých.
Vyplynulo to z predvolebného prieskumu pred druhým
kolom priamej voľby prezidenta republiky, ktorý
uskutočnil Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR
v dňoch 21.-24. mája t. r. na vzorke 1291 respondentov.
Podľa neho sa na voľbách zúčastní 87 percent voličov,
nezúčastní sa 5 % a 8 % ešte nie je rozhodnutých.
Pravda 25.5.1999
Voľba z núdze
R. Schuster sa stáva pre mnohých ľudí len voľbou z
núdze. Osobne som sa nikdy nevyjadril v kontexte
kandidatúry R. Schustera a nie som ani signatár iniciatívy
na podporu M. Vášáryovej, alebo na podporu jedného z
občianskych kandidátov. Situáciu R. Schustera vnímam
dnes ako veľmi nezávideniahodnú polohu. Takto sa pre SI.
REPUBLIKU vyjadril podpredseda DÚ Ján Budaj na
banskobystrickom sneme DÚ. Ďalej dodal, že pred
deviatimi rokmi bol Schuster členom a vysokým
funkcionárom komunistickej strany (okrem iného člen
predsedníctva ÚV KSS), ktorý mal podľa politických
dohôd odísť z funkcie predsedu Slovenskej národnej
rady...
JozefKrošlák, Slovenská Republika 26.5.1999
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Upřímná soustrast
14. dubna tri dny před svými 92
narozeninami zemřela paní
Molly Kemot
pouhé tri měsíce po úmrtí svého
manžela. Členové klubu tímto chtějí
vyjádřit upřímnou soustrast
Bemiemu nad ztrátou obou rodičů v
tak krátké době.
(Bemie Kemot je manžel naší
redaktorky Kamily)

Nový velvyslanec pro Austrálii
a Nový Zéland
Mirek Paulík (honorámí konzul ČR)
Náš velvyslanec je pan Josef Sládek. Dne 5. května
předal svoje ověřovací listiny - generálnímu guvernérovi
Nového Zélandu jeho excelenci Sir Michael Hardie Boys
GNZM, GCMG, při slavnostní ceremonii.
Guvemer poslal dvě státní limusiny do hotelu Parkroyal.
V první cestoval pan velvyslanec se šéfem protokolu, v
druhé následovala paní Sládková a já. Auta zastavila pod
přístřeším guvemérského paláce, kde hosté vystoupili a
pan Sládek v doprovodu sekretáře guvernéra a jeho
pobočníka pokračoval k hlavnímu vchodu do residence,
kde za znění fanfár ho přivítala skupina Maorů. Šest
válečníků v rákosových sukních a s kopím v ruce tančila
haka. Jejich vůdce položil na zem před velvyslance
dřevěné vyřezávané ptačí péro, za velikého mávání kopím
- TAIAHA a za strašidelných vzdechů, grimas a
vyplazování jazyku. Pan Sládek tuto výzvu přijal
zvednutím péra. Pak následovala přehlídka čestné stráže
a po tření nosů s představiteli maorské skupiny jsme vešli
do obřadní síně, kde jsme byli představeni guvernérovi a
Lady Hardie Boys a zástupci parlamentu. Pan Sládek měl
proslov a předal pověřovací listiny a pan guvemer
odpověděl a listiny převzal. Ve stejnou dobu byli také
slavnostně přivítáni velvyslanci Itálie a Albánie. Obřadní
síň byla naplněna mnoha hosty a oficiály z ministerstva
zahraničí. Zatím co se všichni hosté mezi sebou
seznamovali byly vzaté úřední fotografie.
Poté asi 20 vybraných hostů se odebralo do jídelny, kde
byl podán výborný oběd s vynikajícím novozélandským
vínem a po skončení oběda a vypití přípitku na počest
královně a prezidentům Itálie, Albánie a České republiky
se společnost rozešla a pan velvyslanec se svojí skupinou
se vrátili do hotelu. Byla to skutečně velmi slavnostní
událost na kterou všichni zúčastněni budou rádi
vzpomínat.
Během své návštěvy ve Wellingtonu navštívil pan
velvyslanec a pan honorární konzul ministra immigrace
Hon. Tauriki John Dalamere a několik ředitelů a vládních
činitelů.
Ve středu večer se pan velvyslanec a paní Sládková
setkali s členy Českého a Slovenského klubu. Setkání bylo
velmi srdečné. Členové klubu vyslovili potěšení nad tím,
že našim velvyslancem byl jmenován pan Sládek, kterého
mnoho z nás známe již z doby, kdy zastával funkci
generálního konzula v Sydney.

Oznámení pro Slováky žijící v cizině
Redakce obržela informaci a přihlášky ze
Slovenského velvyslanectví v Canbeře. Jedná se o
výuku slovenského jazyka pro děti v letních táborech
na Slovensku v rekreačním středisku Ružbašská
Míľava a to od 18. 7.1999 do 1. 8.1999
Přihlášky a jiné podrobnosti vám podá redakce
Čriepků a nebo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Tel: 02 6290 1516 Fax: 02 2690 1755 Canberra AU.

Z /eva pan Josef Sládek s manželkou a Mirek Paulík při
setkání v klubu
Článek o kterém se zmiňuje JUDr. Milan Hulík pod jménem To
byla chyba na straně 12 bude uveden příští měsíc.
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Nezapomeňte na klubovní schůzi. I
Polský dům, středa 2. června v19,30 hod.
Různé události a statistiky o Novém Zélandě
14. září 1914 napsaly noviny (Auckland Star) článek o neštěstí, které postihlo ostrov White Island. White Island je asi 45
kilometrů od města Opotiki které je na východním pobřeží severního ostrova. White Island je ostrov se sopečným
kráterem který působí ještě dnes. Ostrov má přístup pouze na jedné straně kde byla rovná plocha asi 30 akrů na které bylo
možné vyložit a naložit lodě které přivezly materiál, nářadí a životní potřeby pro 10 mužů kteří tam pracovali pro firmu
White Island Sulphur Company. Odvážely síru která se používala na pastvinách jako hnojivo. 11. září 1914 Opotiki a jiné
vesnice na východním pobřeží ohlásily, že měly zemětřesení a ve městečku Te Teko v jednom potoce začala téct vařící
voda. Loď která dováží potřeby a odváží síru z ostrova jednou za týden připlula 2 dni po výbuchu. Sopka, která byla
předtím asi 300 metrů vysoká se snížila o 50 metrů a všechno to spadlo dolů a zasypalo to celé místo na kterém dělníci
měli ubytovací chaty, nářadí a zařízení které potřebovali na dolování. Celá rovina byla zasypána do výše šesti metrů, takže
deset mužů zahynulo a nikdo je nevykopal, jsou tam pohřbeni dodnes. Prvděpodobně výbuch byl v noci když všichni
spali. Kapitán lodě netušil co se stalo, houkal lodní sirénou jak vždy měl ve zvyku aby oznámil dělníkům na ostrově, že
připlouvá, ale bylo mu to divné, že se na ostrově nikdo nepohybuje jak bylo ve zvyku. Dělníci rádi viděli loď která
přivezla zprávy od rodin, potravy atd. Dnes už je ostrov pustý a stále z káteru vychází pára která je vidět z daleka.
Střípky - Čriepky, měsíčník českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, NewZeatand. Telefon: 478 2177 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in NJL Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Reportér Honza Koppan. Zodpovědná redakční rada Kamila Skapa a Gustav Knotek. Otištěné články označené jménem autora
nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Fax: 478 2177, E-Mail: Gus.knot@xtra.co.nz

