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Životní příběh českého krajana Evžena Doubka
Z dalekých časů mého mládí v tom bývalém
rozdělení státu a německá invaze a okupace. Na
předválečném Československu si ještě pamatuji na dvě
Slovensku začaly řádit tlupy fašistické Hlinkový gardy,
stará říkadla, která tam často kolovala. Jedno říkalo,
kteří v černých košilích a holinkách agitovali proti
Čechům a Židům a začínali je ohrožovat V zájmu
že “proč ten nelítostný osud je stále tak krutý?” a
druhé tvrdilo že “co nás čeká, to
bezpečí a sebezáchovy bylo nutné
nás nemine!” V obou případech to
Slovensko rychle opustit a vrátit se
na mně už platilo jako zákon Boží!
zpátky do Moravy, v tenkrát již
Narodil jsem se totiž v malé osadě
německy
okupovaném
Mikrovice v olomouckém okrese na
“protektorátu”.
Moravě v roce 1929, který byl
Ačkoliv jsem byl v roce 1939
památný jenom tím katastrofálním
jenom desetiletý kluk, bylo to pro
finančním a ekonomickým krachem
mně velkým šokem. První léta
a začátkem kruté a dlouholeté krize
války jsme strávili na jižní Moravě
na celém světě. Můj táta, díky tomu
v Lanžhotě a později v Praze, kde
ovšem přišel o svoje zaměstnání a
táta sehnal zaměstnání v kanceláři
přestože měl vysoké vzdělání a
firmy spolku pro chemickou a
hutní výrobu ve Štěpánské ulici.
kvalifikace v oboru účetnictví,
žádnou práci sehnat nemohl. Další
Ubytování v Praze tenkrát však
tragická rána udeřila po 3 letech.
nebylo možné sehnat Tak jsme se
Moje matka těžce onemocněla na
z nouze nastěhovali do podnájmu v
Českém Brodě a táta dojížděl
tuberkulózu a po marném léčení v
sanatoriu zemřela. Můj nešťastný a
vlakem každý den do práce do
traumaticky postižený otec se
Prahy a já jsem po dokončení
nacházel v těžké situaci. Dlouhou
základní školy nastoupil, po složení
dobu jsme chudě živořili a moc
přijímacích zkoušek, na studie v
Evžen Doubek za mlada
strádali. Dodnes na jeho úsilí a
českobrodském gymnáziu. Ta doba
statečnost vzpomínám s obdivem a
během války byla opravdu těžká a
s respektem! Když však už konečně koncem roku 1936
traumatická. Bylo stále hodně hladu a obav o život,
se mu podařilo sehnat zaměstnání v nově založené
pod neustálým tlakem německé tyranie a propagandy.
továrně na výrobu papíru, blízko města Ružomberoku
Bylo to prostě peklo na zemi! Když už však konečně
na Slovensku, ihned tam do svého povolání nastoupil.
na jaře
1945
bylo Německo poraženo a
Československo osvobozeno, byl každý radostí sám bez
Přestěhovali jsme se z Moravy na Slovensko a
představovali jsme si, že se nám už bude blýskat na
sebe. Byli jsme svobodní! Morálka a nadšení celého
lepší časy. Ale to byl omyl a zklamání! Nad Evropou
národa dosahovala až do nebes! Po válce došlo k
se už začínaly stahovat černé mraky toho příštího
očekávanému vyúčtování s Němci a kolaboranty.
válečného konfliktu. Přišel Mnichov a po něm
Vlastizrádci byli rychle odsouzeni a spravedlivě

Tenkrát to bylo ještě poměrně lehké, neboť hranice
potrestáni a tři milióny sudetských Němců byly bez
ještě nebyla moc přísně střežená a ostnaté dráty,
obřadu odsunuty do Západního Německa. Splnilo se
strážní věže a minová pole ještě nebyla v evidenci.
jim konečně to přání navrátit se do svojí vlastní
Čeští uprchlíci však nebyli v Německu vítaní s
německé vlasti! Pohraničí bylo v té době téměř
otevřenou náručí! Nejen z důvodu té tradičně
vylidněno. Protože se tam nacházelo hodně příležitostí
pro české usedlíky získat dobré zaměstnání a
vzájemné nedůvěry a nenávisti, ale hlavně proto, že
ekonomická situace v Německu v té poválečné době
ubytování, rozhodl se můj otec odstěhovat se rychle do
byla zoufalá a příliv nových běženců bylo poslední co
severočeského průmyslového města Chomutova kde
brzy našel zaměstnání jako účetní u firmy Poldina huť
by si Němci přáli! Strkali nás všechny z jednoho
tábora na druhý. Nejdříve jsem byl v Regensburku a
v ocelárenském průmyslu. Ubytování v plně zařízeném
bytu po sudeťácích nedělalo už žádný problém. Táta
později ve Wasseralbingen a Ludwigs burku v kraji
Wurtenberg - Baden. Situace v těch uprchlických
chodil do práce a já jsem pokračoval ve svém
táborech byla bídná a beznadějná. O hlad a
studování na chomutovském gymnáziu. Všechno už
nedostatek všeho nebyla žádná nouze! Mimo toho se
vypadalo slibně a zdálo se nám, že všechny problémy
už máme za sebou a můžeme se těšit jen na
začínaly v Evropě ukazovat začátky té nové studené
války a možnost nového válečného konfliktu nebyla
spokojenou a růžovou budoucnost. Ale ten šťastný čas
vyloučena. Budoucnost a bezpečí se začínaly nacházet
vydržel jen krátce, tři roky. Osud nám nepřál, aby to
v
ohroženém
tak
dobře
stavu! Bylo už
pokračovalo.
na čase hledat
Situace
se
si z toho nové
rychle změnila
k horšímu a
východisko
a
rozhlížet se po
po únoru 1948
možnosti najít
se už celá
si už nějaké
republika
nové a více
nacházela na
bezpečné
cestě
pod
útočiště!
vládou
a
Na štěstí se
násilím
bezohledně
koncem srpna
1948 objevila v
rudé totality a
Německu nová
teroru! Tato
australská
nešťastná
imigrační
situace trvala
komise, která
už celých 40
začínala
let Chomutov
verbovat
v
odjakživa byl
Město Chomutov ve kterém Evžen Doubek žil po skončení války až do odchodu z ČSR
uprchlických
a
stále je,
táborech
krysím
přistěhovalce do Austrálie. Potřebovali totiž nové
hnízdem komunistické agitace a spiklenectví. Soudruzi
pracovní síly na poválečnou rekonstrukci a měli zájem
se stále snažili ve svůj prospěch podněcovat stávky a
o zalidnění tohoto obrovského kontinentu bílou rasou.
nepokoje a sabotovat klíčový český strojírenský
Samozřejmě, že jsem se uchopil této příležitosti jako
průmysl. Když přišel únor 1948, neváhali a rychle
tonoucí se chytá stébla. Po lékařské prohlídce,
pučem převzali politickou moc. Začalo se zatýkat,
nezbytném prověřování a podepsání smlouvy na
propouštět a věznit Na celý stát spadl stín
povinný dvouletý pracovní kontrakt jsem byl už přijat
komunistické totality a tyranie. Bylo na čase zase se
a koncem října jsem už byl na té dlouhé cestě do
obávat o svoji bezpečnost! Protože jsem dost dlouho
Austrálie. Transportovali nás ve skupině 450 mladých
patřil do malého kroužku anti-komunistických
příslušníků různých národností vlakem z německého
studentů v gymnáziu, věděl jsem, že mi už začíná hořet
Stuttgartu přes rakouské Alpy do italského přístavu
půda pod nohama! Přišel už čas na útěk! Během
Janova,
kde jsme se nalodili na australskou válečnou
velikonočních prázdnin 1948 jsem si rychle sbalil do
loď “Kanimbla”a odepluli přes Středozemní moře,
kufru svých pár švestek a po bolestném rozloučení s
Suezský kanál a Indický oceán do přístavu Freemantle
tátou jsem odjel vlakem do Mariánských lázní, odkud
v Západní Austrálii. Nikdy nezapomenu jak mě ten
jsem si to v noci namířil přes lesy a hranice do té
první pohled na moře a lodní plavba imponovaly. Bylo
Američany okupované zóny západního Německa.
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to přece opravdu dobrodružství. Po krátkém pobytu
v městě Perthu nás po zásobení nového obutí a ošacení
poslali ve skupině deseti mladých Čechů na práci v
australské buši 490 km. na jih od Perthu. Byla to
stavba železniční trati pro dovoz obrovských kmenů
eukalyptových stromů do veliké státní pily uprostřed
opravdové divočiny. Tam jsem zkusil těžké dřiny a
obrovského vedra jako nikdy v životě. Po uplynutí
dvouletého kontraktu jsem odjel do města Melbourne,
na druhé straně Austrálie k příležitosti zajištění lepší
práce a života. V té době právě začala ta korejská
válka. Australská vláda, která v tom konfliktu též
vojenskou pomocí přispěla, se také rozhpdla začít v
tom čase svoji vlastní výrobu válečných tryskových
letadel typu Sabre Jet Dostal jsem v tom závodě práci
jako montér a zůstal jsem tam tři a půl roku. Protože
však jsem žádnou odbornou kvalifikaci neměl, rozhodl
jsem se věnovat svoje úsilí na absolvování strojnického
kursu na melbournské průmyslovce, kde jsem po třech
letech diplom už získal. Po získání té potřebné
kvalifikace jsem už žádné problémy se zaměstnáním
neměl. Přesto mě to už v té daleké Austrálii přestalo
bavit. Začal jsem se proto rozhlížet po nových, více
zajímavých pastvištích. Do Ameriky to nešlo a Kanada
už taky nebrala. Zbýval jen ten nedaleký Nový
Zéland, o kterém jsem slyšel tolik výborných pověstí a
četl hodně zajímavých publikací. Vypadalo to
absolutně ideální. Koncem roku 1958 jsem konečně
obdržel, povolení na vstup a trvalý pobyt a připlul lodí
Wanganella na Nový Zéland do přístavu v městě
Aucklandu. Tam jsem brzy sehnal pobyt a zaměstnání
ve strojnickém závodě firmy Davies Industries Ltd.,
kde už jsem odpracoval těch posledních 32 let Práce
už bylo spousta a tak včetně neustálých přesčasů jsem
si během té doby vydělal a ušetřil dost peněz, abych si
za to mohl pořídit svůj vlastní útulný domeček a pěkné
auto a navíc jsem si do kasy uložil dost peněz pro
“strýčka příhodu”. Byl jsem úplně spokojen. Proč ne?
Během těch dlouhých let, ztrávených na jižní
polokouli jsem stále udržoval písmný styk s mým
otcem, přesto, že jsem si byl vědom o cenzuře dopisů
a nechtěl jsem zavinit tátovi případné komplikace s
politickou byrokracií. Naštěstí k tomu údajně nedošlo.
Byla to pro mě úleva. Táta mě dokonce pozval na
návštěvu domů v roce 1965. České úřední
Písnička novozélandská
(od E. Doubka z Aucklandu
V těch mohutných jižních
alpách,
kde je stále jen už krásně tak,
žil tam jen se svým stádem ovcí
jeden mladý a prostý zálesák.
V dřevěné jen stále bydlel chatě
s komínem už dosti chátracím
a široký vždycky nosil klobouk

s pírkem jen na stranu visacím.

zastupitelství mi však vstup do republiky nepovolilo.
Bylo to ovšem velké zklamání. Za pár let jsem se
dozvěděl, že táta těžce onemocněl na sklerózu a po
krátkém pobytu v chomutovské nemocnici zemřel.
Byla to pro mně krutá rána, ze které jsem se dlouho
vzpamatovat nemohl. Dodnes jsem mu za jeho lásku
a starání moc vděčen a dlužen.
Ačkoliv jsem se po té sametové revoluci už dvakrát v
letech 1990 a 1998 na návštěvu k svým blízkým
příbuzným do Čech vrátil, nebylo to už to samé. Táta
mi tam už stále scházel. Takového se už na světě
nenajde.
Dnes už je mi 70 let a nacházím se v spokojeném
důchodu. Moc času mi pravděpodobně už v životě
nezbývá. Ale nevadí, byl to život pestrý a dosti
zajímavý, i když někdy nebyl moc příjemný a lehký.
Čas mojeho putování a toulání po celém světě už
skončil. Nejen proto, že takové záležitosti jsou v
mojem pokročilém věku příliš náročné a obtížné, ale
hlavně taky proto, že už na to nemám zájem. Ani do
Čech se na další návštěvu vydat nehodlám. Nejen
proto, že jsem se tam minule cítil jako vetřelec, ale
taky hlavně proto, že jsem tam při vstupu do svojí
vlastní rodné země byl obtěžován povinností
vstupného víza a nutností tak ponižující policejní
povinné registrace. Opakovat to už nechci, ani
nebudu. Bylo to docela překvapující a urážlivé. Ale
nevadí, já už to potřebovat nemusím. S tou českou
absurdní státní byrokracií jsem skončil už navždy.
Jsem zde na Novém Zélandě už naprosto po 40 letech
pobytu šťasten a dokonale spokojen. Našel jsem zde
vše to, co jsem už tak dlouho celý život hledal a
postrádal. Neomezenou osobní svobodu, příjemné
životní pohodlí, báječné přírodní prostředí a hlavně
spokojené a jisté důchodní zabezpečení. Na co více by
si člověk mohl přát?
Evžen Doubek, Auckland, New Zealand, 28.6.1999
Takový je život jednoho českého krajana který
Žije v Aucklandu. Redakce doufá, že se najde více
krajanů kteří by rádi otiskli jejich životní zážitky v cizině,
hlavně po skončení druhé světové války až dodnes.
Časopis Střípky - Čriepky čtou nejenom odběratelé ale
lidé kteří si časopis přečtou v různých kihovnách zde i v
České republice kterým je dodáván.
Výsledek toho však už nebyl
zvláštní radostí a potěchou,
zvlášť když jim začali létat
ti dotěrní čápi nad střechou!

V nedaleké sousední chatě,
ukryté v tom lese na stráni
žilo moc hezké mladé děvče
na pohled jen k pomilování.

Se svatbou však nechtěli dělat
zbytečně problémy a útratu
a tak to všechno už skončilo
jen v tom nezbytném potratu!

Scházeli se moc rádi a často
v tom hustém lese na stráni
a došlo při ton ovšem už stále
jen k lásce a moc milování.

Vyplývá z toho, že žádné slečně
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láska netrvá už dlouho, ani
věčně!
A morálka, která na to platí?
O Povinnost každý rád zájem
ztratí.

Pokračování:
Husitská revoluce začala sice už koncem července 1419,
jenže půl roku po smrti mistra Jana už nezadržitelně klíčila
v myslích tisíců. Strategie neústupné tvrdosti,
praktikovaná církevním koncilem, učinila propast mezi
katolíky a kališníky nepřeklenutelnou.
Rok 1416. Koncil povolává k odpvědnosti všechny české
pány, kteří podepsali protest proti Husově upálení. V
únoru je věc usnesena. V květnu vyhlášena. Protože půhon
(obeslání k soudu) nelze bezpečně doručit, úředně se
oznamuje na dálku, z Kostnice, Pašova a Řezná. Do
padesáti dnů se mají stěžovatelé dostavit před sněm.
Samozřejmě se nedostaví nikdo.
Král Václav IV., pro něhož je svár doma nad jeho síly, se
přece jen odhodlal k zásahu. Na přelomu mezi roky 1415
a 1416 umluvil arcibiskupa, aby pro uklidnění poměrů
zrušil v Praze interdikt. Konrád svolil, jenže obratem se
rozezleně ozvala Kostnice se svými žalobami a
pohrůžkami. Vystrašený prelát raději interdikt zase honem
obnovil. Znamení odpadlíka však už z něho sňato nebylo,
a tak se brzy nato odpadlíkem vskutku stal. Za přeběhnutí
k vyznavačům podobojí byl pak Konrád z Vechty
katolickou církví proklet a sesazen. Přesto zůstal v úřadě
takřka po celou dobu válek, až do r. 1431, kdy zemřel.
Arcibiskupův případ je ilustrací, s jakou zběsilostí si
církev vyháněla z ovčince i své věrné...
Kostnický koncil dokonává
další zločin. Posílá na hranici
kurážného českého učence
mistra Jeronýma Pražského.
Muž celoevropské proslulosti
přišel před rokem do města nad
Bodamem bojovat za život
přítele Husa, a teď dodýchává
vlastní. Hned po vstupu do
Kostnice byl zadržen jako
dávno hledaný odpadlík, pak
vyslýchán a mučen. Možná
zlomen, možná v naději získat
Husitský střelec z ručnice milost nejprve odvolal. Po půl
roce však obrátil, za největší
svůj hřích prohlásil, že na okamžik zapřel Husa i vlastní
přesvědčení. O to rychleji teď soudci případ uzavřeli. 30.
května 1416 se český učenec ocitl na témže místě jako
jeho mrtvý druh... Upálením Jeronýma jen přibylo oleje v
ohni české nenávisti...
Tím, jak hrozby a nálezy metané proti kacířům zůstávají
bez účinku, se zloba vysokého kléru dále hromadí. Církev
se rozhlíží po spojenci - po “světském rameni”. Během
roku 1416 se v cizině poprvé začíná hovořit o nutnosti
křížové výpravy. A kostnické poselstvo biskupů a doktorů

o ní už konkrétně jedná s římským a uherským králem
Zikmundem. Lucemburk, v českém království tak
zkompromitovaný, považovaný teď i za předního
spolupracovníka Husova tragického osudu, nemíní
natrvalo ztratit kredit v zemi, jejímž má být dědicem.
Vymlouvá se. Zdůrazňuje, že neustále nabádá bratra
Václava, českého krále, aby si v zemi udělal pořádek sám.
Prohlašuje, že s řešením silou netřeba zetím spěchat. Jen
se neukvapit!
Avšak křižácká politice jednou zazněla a její hlas bude
sílit.

V předvečer revoluce

Tady vypukla husitská revoluce, zde byla zažehnuta aktem
kolektivního krvavého násilí, defenestrací novoměstských
konšelů. Máme před sebou jeden z nejstarších pohledů na
severní nároží Dobytčího trhu, dnešního Karlova náměstí.
Kresba je ovšem až z roku 1752.

Roztržka se krok za krokem prohlubuje. Mezi Prahou a
Kostnicí proudí čilá korespondence, její tón je však čím
dál méně zdvořilý. Neřešitelnost problémů tkví v tom, že
Praha žádá důstojný kompromis, přinejmenším chce uznat
přijímání pod obojí způsobou alespoň pro tu část věřících,
kteří si takový způsob přijímání večeře Páně přejí.
Kostnice však trvá na naprostém podrobení.
Září 1416. Pražská univerzita oficiálně osvědčuje
pravověmost učení i bezúhonnost soukromého života Jana
Husa a Jeronýma Pražského. Koncil zhodnotí dobrozdání
doktorů jako pobuřující doklad kacířství. A zanedlouho,
v únoru 1417, radikální pokračovatel v díle Husově M.
Jakoubek ze Stříbra studiem zjišťuje, že v souladu s
Písmem mají co nejčastěji přijímat podobojí i děti. Církev
takovou praxi nezná, spatřuje v ní další útok na vlastní
autoritu a na jednotu katolického obřadu. Březen 1417: V
rozporu s nejpřísnějším zákazem vydává univerzita
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vrstva vidí problematiku jinak, formuluje poněkud jiný
program a sleduje jiné cíle. Jestli se v prvním okamžiku
objevila v čele protestu šlechta, pak proto, že se mohla
nejsnáze organizovaně ozvat a že bránila svou stavovskou
čest, kterou dala ochranou Husa v sázku. Vůbec to však
pro budoucnost neznamenalo, že povede hnutí trvale,
naopak. Na husitské ideologii zajímala urozené pány jen
určitá a nepříliš vznešená část: požadavek sekularizace
církevního majetku, jeho vyvlastnění, zesvětštění.
Role stále početnějších stoupenců radikálního husitství
byla zhola jiná. Lidové vrstvy měst i venkova se vydaly po
cestě, která od nápravy církve a náboženského života
mířila na samu podstatu feudální společnosti. V
požadavcích sociální rovnosti dospěl nejradikálnější
revoluční proud až k pokusu, jistěže naivnímu, likvidovat
nerovnost mezi lidmi a zbudovat spotřebně komunistické
společenství.

Karlova deklaraci, jíž se provokativně sama staví mimo
církev - schvaluje přijímání podobojí. Koncil obratem
zakazuje pražskému vysokému učení konat přednášky,
udělovat vědecké hodnosti a pořádat disputace. Veškerá
činnost univerzity je zastavena.
Kolegium mistrů ani zdaleka
není jednotné.
Profesoři
teologické fakulty už dlouho
pošilhávají po smíru. Avšak
početnější skupina pedagogů
na artistické fakultě v čele s
bouřlivákem Jakoubkem ze
Stříbra (přijde čas, kdy se sám
svého radikalismu zhozí) má
rozhodující slovo. A tak
univerzita koncilní nařízení
ignoruje a pracuje dál. Z
Císař Zikmund.
hlediska
církve má česká
Richentalúv rukopis,
inteligence od té chvíle
2. pot. 15. století
definitivně vpáleno do čela
kacířské znamení.
Události se vrší jedna na druhou. Arcibiskup Konrád,
zatím ještě věrný církvi, odmítá světit kandidáty kněžství,
pokud vyznávají kalich. Nesnáz obratem řeší vůdce
šlechtické opozice (a příští zrádce) pan Čeněk z
Vartenberka. Unáší z Prahy Heřmana Nikopolského,
jednoho ze světících biskupů, a na svém hradě Lipnici ho
hrozbami donucuje, aby několikrát za sebou udělil svěcení
stoupencům podobojí.
Vyrojily se desítky samozvaných potulných kazatelů.
Říkají samé strašné věci. Prý neexistuje očistec. Prý nemá
smysl modlit se k svátým, vysílat k nebi prosby za mrtvé.
Obrazy boží trojice ani mučedníků nemají v chrámech co
dělat, jsou to modly odvádějící pozornost od pravé víry.
A kněžská roucha jsou vnější, proto nepravé symboly spíše vyjevují pýchu a rozmařilost duchovenstva než
skutečnou víru jejich srdcí.
Kazatelé z lidu se odvažují sloužit mše mimo chrámy,
třeba na louce. Káže a bohoslužby celebruje kdekdo.
Výkladu bible se chopily i ženy. Toulaví kněží slouží mše
bez obřadních rouch, vyholenou tonzuru považují za
zbytečnost, v kozlečích bradkách nespatřují žádnou urážku
boha, místo oltáře jim stačí stůl potažený ubrusem. Večeři
Páně podávají tak, že rukama rozlamují chleba a krev
Kristovu nabízejí věřícím někdy i ze džbánu.
Zatímco “nahoře”, v kruzích šlechtické a univerzitní
opozice, se pěstovalo umírněné, spíše teoretizující a ke
smíru s církví směřující husitství, “zdola”, z lidových
vrstev města i venkova, z prostředí inspirovaného
množstvím anonymních kazatelů, přicházely nové a nové,
stále radikálnější impulsy. Po vstupní fázi, kdy pobouření
nad upálením Husa národ dočasně spojilo, kdy afekt
chvíle mu nabídl iluzi jednoty, se dostavila etapa
diferenciace.
Začalo se vyjevovat, jak každá třída a každá sociální

Obrázek z první protičeské kruciády, fiktivní pohled na
ležení císaře Zikmunda před Prahou v létě 1420.
(Kresba z 2. čtvrtiny 15. století)

Ocitáme se v červnu roku 1417. Schází se sjezd husitské
šlechty. Panstvo, zaskočené přibývajícím neklidem ve
městech i na venkově, hledá cestu ke kompromisu s
koncilem. Posílá do Kostnice spis, který má dokázat, že na
obřadu kalicha není nic rouhačského.
Pokračování příští měsíc
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SetkánísPetrem Bezručem (1876-1958) Stanislav Bertou
Po maturitě v r. 1943 jsem byl zaměstnán u Beskydského
divadla v Hranicích na Moravě jako inspicient a herec
malých rolí - “štěkař.” Putovali jsme po větších městech
severovýchodní Moravy. Kamkoli jsme přijeli hned jsem
pátral, zda v tom místě nežije nějaká známá osobnost. V
Rožnově pod Radhoštěm jsem se na příklad setkal se
spisovatelem Čeňkem Kramolišem. Ve Vyškově s Karlem
Dvořáčkem. Nejzajímavější bylo setkání s Bezručem.
O jeho touze po anonymitě jsem slyšel od našeho
profesora češtiny Vladimíra Stupky. Cítil se velice dotčen,
když jeho jméno i povolání bylo po I. světové válce
odhaleno. Byl velice uzavřený muž. Vyhýbal se veřejné i
soukromé pozornosti. O tomto skoro poustevnickém rysu
proslulého pěvce pobezkydského lidu jsem slyšel později
od jeho příbuzného Sfinga české literatury, neměl rád
návštěvy. Snad v tom bylo více skromnosti než
podivínství.
Naše divadlo nastudovalo hru ze selského života od
národopisného pracovníka Josefa Vaci. Premiéra byla v
jeho působišti v Náměšti na Hané. Byl jsem ubytován u
správce velkostatku. V jeho domě mě čekalo překvapení :
nejenom dvě krásné dcery, ale také obrovská knihovna.
Pan správce Budík mně jednu ukázal. Držel ji opatrně s
úctou jako by to byla Bible Kralická. Bylo to první
bibliofilské vydání Slezských písní z r. 1909. Byl přímo
vášnivým sběratelem všeho o Bezručovi. Dokonce ho znal
osobně. Semotamo se s ním potkával při procházkách v
Náměšťském žlabu. Řekl mi, že pan učitel Vaca je
Bezručův dobrý přítel, možná, že by mi pomohl sjednat
schůzku.
Napsal jsem Bezručovi prosbu o besedu. Odvolal jsem
se na J. Vacu, jenž mi dal Bezručovu adresu, a čekal. Za
pár dní přišla odpověď, částečně ve verších a rýmech:
mohu se s ním setkat v chaloupce doktora Losíka u
příležitosti zájezdu Beskydského divadla do Kostelce na
Hané, kde žil. Pozval jsem Bezruce na představení
Vacovy hiy. Omluvil se, že má špatný zrak a sluch.
Na dveře “chalúpky” - pěkného domku MUDr. Losíka jsem zaklepal s bubnujícím srdcem. Otevřela starší paní
vysoké buchtovité postavy, pravá Hanačka. Byla to paní
Losíková. Ukázal jsem jí Bezručovo psaníčko. Ihned mě
pozvala dovnitř. Vstoupil jsem do krásného pokoje,
přeplněného knihami, obrazy, sochami a různými
uměleckými předměty. Zaujaly mě dva obrazy. Bezručův
portrét a Kaktus s červeným květem. Měl jsem jeho báseň
na stejné terna, symbolizující jediný a jedinečný výšleh
jeho básnické tvořivosti, ze všech nejraději. Bezruč, řekla
paní Losíková, před malíři a fotografy doslova prchal.
Seděl jednomu velice netrpělivě, a to za podmínky, že
portrét zůstane navždy u Losíků. (Dr. Losík vyléčil
Bezruce z nebezpečné plieni choroby. Od té doby se mezi
nimi vyvinulo důvěrné přátelství.)
Sdílná hostitelka mně ukázala knížku svých veršů a

rukopis nasbíraných hanáckých pohádek a pověstí. Pak mě
pozvala do dalšího pokoje, jenž měl k dispozici sochař
Karel Otáhal. S mecenášskou hrdostí odhalila model
Mánesovy sochy, na němž Otáhal pracoval, prý za častého
přihlížení stále zvídavého Bezruce. Na pomníku mělo být
vyryto: Vděčná Haná - Josefu Mánesovi. Měl být
postaven v upomínku na Mánesův pobyt v Čechách pod
Kosířem, kde mistr štětce zobrazil život a kroje hanáckého
lidu. Mánesovu štíhlou postavu modeloval Otáhal podle
Rafaela Kubelíka.
Netrpělivě jsem čekal, kdy se paní Losíková zmíní o
schůzce s Bezručem. Pohostila mě kávou a tvarohovými
koláči - to byla pochoutka - a konečně řekla: “Stařéček
přijde zítra o jedenácté.”
Spal jsem neklidně. Jako by mě zachvátila cestovní
horečka. Brzo ráno jsem vyšel do polí. Vzduch byl čistý
jako voda v jarní studánce. Sedl jsem si na mez a
poslouchal koncert skřivánků. Najednou začal zvon
přivolávat věřící k posvěcení neděle. Mírný větřík vlnil
zlatou hladinu dozrálých klasů. Udrolil jsem pár zrn a
rozkousal. Rodička Haná byla přichystaná. Byl jsem
inspirován kouzlem okolí. Za pár minut jsem napsal
básničku.
K Losíkům jsem přišel krátce před jedenáctou, značně
rozrušen. Co vlastně řeknu nesmrtelnému české literatury?
Přečetl jsem pravě stvořené verše paní Losíkové. Líbily se
jí. Podala mi tlustou knihu s pobídkou, abych báseň do ní
napsal. Po menším váhání jsem v knize návštěvníků začal
listovat, hledaje čistou stránku. Četl jsem jména známých
spisovatelů a umělců. Zdráhal jsem se napsat své veršíky
do knihy tak vzácných hostů. Paní Losíková však naléhala.
(Asi za rok, za dva po mé návštěvě jsem dostal oznámení
o úmrtí MUDr. Losíka. Paní Losíková napsala na obálku:
Stáňa Brzobohatý, básník, Brno, Židenice, Táborská 107.)
Uslyšeli jsme zvonek. Paní Losíková šla otevřít dveře se
slovy: “Stařéček nemá rád, když mu lidé říkají mistře.
Používejte: pane řediteli. (Bezruč byl ředitelem brněnské
pošty).
Vyšli jsme na sluníčko do zahrady za domem. Bezruč mě
překvapil. Bylo mu šest roků přes sedmdesát. Držel
vysokou postavu zpříma jako voják. Neustále pomrkával.
Měl krásné modré nevyhaslé oči. Představil jsem se,
zvolna vymáčkl ze sebe stručný životopis, a nevěděl, co
dál. Losíková vypomohla. Vybídla mě, abych přednesl
svou novou báseň. Přečetl jsem ji s velkými obavami. Co
jí řekne Bezruč? Cítil jsem se nevýslovně šťastným, když
ji pochválil. Rozhovořili jsme se o moderních básních.
Vytkl jim nesrozumitelnost.
Přišel další návštěvník, pan profesor z Prahy. Jménem se
nepředstavil. Začal se mě vyptávat na vše možné. Nemohl
jsem se ubránit dojmu, že si mě prověřuje.
Bezruč vytáhl z kapsy dopis od Gustava Frištenského,
slavného zápasníka, majitele cirkusu. Po mnoho let oba
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toužili po setkání. Frištenský pozval Bezruce do
Prostějova. Prý na jeho počest porazí černocha Aliho.
Všichni jsme se zasmáli tomuto předem ohlášenému
zaručenému vítězství.
Odbilo půl dvanácté. Bezruč svižně povstal rozloučil se
a odešel. Připadalo mi to skoro jako útěk. Paní Losíková
vycítila mé překvapení. “Stařéček má strach ze svého
sekretáře doktora Pírka,” řekla, “ten je na Bezruce metr.
Ráno vstávají jak budík zazvoní, oběd přesně ve dvanáct,
denní program se musí dodržovat na minutu!”
Rozloučil jsem se s Losíkovými a panem profesorem.
Uviděl jsem ho opět až v r. 1947 v posluchárně Karlovy
univerzity. Byl to Václav Čemý, můj dlouholetý literární
idol. Za války byl spojkou mezi Bezručem a domácím
odbojem.
Slezské písně které jsem na schůzku přinesl k autorskému
podpisu, si vzal Bezruč s sebou. Udělal v nich
vlastnoruční opravy. Na titulní stránku napsal báseň:
Nechť ve městě, nechť venku sám
jdu lesem chladným, stínem jívy,
ten dojem v duši vždycky mám:
kůň za mnou letí polodivý.

byli silně poněmčeni. Teprve ve druhé polovině 19. stol, se začal
ve Slezsku rozvíjet český národní život a Opava se stala jeho
střediskem. Skutečný rozvoj českého uvědomění a české kultury
přinesl teprve vznik Československé republiky v roce 1918.
Stagnující hospodářství, zejména soukenictví a později
potravinářský průmysl, oživlo, byť nedostatečně, teprve
napojením železnice v r. 1855.
Za nacistické okupace v letech 1938 - 1945 byla Opava centrem
jedné ze sudetských žup. Při těžkých bojích v závěru druhé
světové války byla značná část města poškozena nebo zcela
zničena, přes 3000 sovětských vojáků zaplatilo svým životem.
Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové
závody,
především
strojírenského,
potravinářského
a
papírenského průmyslu a průmyslu léčiv. Opava je dnes
statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol,
kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum,
založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří
k nej významnějším ústavům v republice (expozice přírody a
historie Slezska, vývoj životního stylu a umění od gotiky po
současnost). V Opavě sídlí též Slezský ústav a expozitura
Archeologického ústavu Akademie věd ČR,
Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra
Bezruce (1867 až 1958), na zdejším gymnáziu studoval
zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 až 1884). Mezi
opavské rodáky patří též vídeňský architekt, spoluzakladatel
vídeňské secese, J. M. Olbřích (1867 až 1908), spisovatel A C.
Nor (1903 až 1986) a Joy Adamsonová (1910 až 1980),
neúnavná bojovnice za záchranu africké přírody a autorka knih
o lvici Else.
V Opavě se zachovalo mnoho kulturních památek, řada z nich
je chráněná státní památkovou péčí. “Bílou Opavu”, jak město
nazval básník Petr Bezruč, charakterizují také černé parky a sady,
zejména na obvodu historického jádra města

A nelze bokem uskočit,
jdou strmé hráze úzkou poutí:
nikde se nelze zastavit,
nikde mi nelze spočinouti.

Stanislav Berton
38 Abingdon Road
Roseville, NSW 2069
Austrálie

Červený květ
Jaromír Nohavica / Petr Bezruč

Bezruč Petr (Opava 15.9.1867 - Olomouc 17.2.1958),
vlastním jménem Vladimír Vašek, básník. Jeho básně
shrnuté především ve sbírce Slezské písně lze rozčlenit do
tří tématických okruhů: básně sociálního protestu,
národního patosu a osobního rázu.

Za temným oknem v květníku sivém
hrubý a špičatý krčil se kaktus
jednoho jitra červený z lodyhy
vyrazil kalich - červený květ

HISTORIE OPAVY

Byl u nás básník co jiné měl oči
co měl rád rudé voňavé růže
distichem zvučným pochválil růži
odsoudil pyšně ten rudý květ

Okresní město OPAVA (64 000 obyvatel) leží na stejnojmenné
řece v nadmořské výšce kolem 260 m. Je průmyslovým i
kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje
hranice okresu. První písemná zpráva o osadě, ležící na
křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je
z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224.
Počátkem 14. stol, vzniklo v rámci České koruny Opavské
knížectví a Opava se později stala jeho administrativním
centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část
Slezska postoupena Prusku, byla Opava hlavním městem
rakouského Slezska
V r. 1820, po porážce Napoleona, se zde konal druhý kongres
vítězných mocností; sešli se zástupci tzv. Svaté aliance - ruský
car, pruský král, rakouský císař a zástupci Anglie a Francie k
jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. Až
do vzniku země Moravskoslezské v r. 1928 byla Opava sídlem
zemských úřadů,
Opava nebyla hospodářsky rozvinutým městem a její obyvatelé

Jsou duše drsné co samy šly žitím
hroty a ostny se zalily vrchem
co měly v srdci kvetli-ly jednou
kvetli-ly v noci - byl to rudý květ

Já Petr Bezruč
od Těšína Bezruč
šílený rebel a bláznivý gajdoš
zlověstný sýček na těšínské věži
hraju a zpívám
balvanům hraju a kamení zpívám
hraju a zpívám
tož dáte mi krejcar?
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Platnost cizozemských řidičských
průkazů na území České republiky

Informace pro krajany z konzulátu
České republiky v Sydney (jude i záieský)
v

Platnost cizozemských řidičských průkazů pro řízení
motorových vozidel na území České republiky je
upravena v ustanovení § 17 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o
řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 uvedené vyhlášky lze
motorové vozidlo na území České republiky na základě
řidičského průkazu vydaného v cizině jen tehdy,
odpovídá-li tento řidičský průkaz vzoru podle přílohy č.
9 Úmluvy o silničním provozu podepsané v Ženevě dne
19. září 1949, vzoru podle přílohy č. 6 Úmluvy o
silničním provozu podepsané ve Vídni dne 8. listopadu
1968 (oznámení č. 40/1980 Sb.), anebo vzoru podle
přílohy i směrnice Rady č. 91/439 EHS ze dne 29.
července 1991, o řidičských průkazech. Pokud nemá řidič
český řidičský průkaz, smí řídit motorové vozidlo také na
základě v cizině vydaného mezinárodního řidičského
průkazu, který odpovídá vzoru podle přílohy č. 10
Úmluvy o silničním provozu podepsané v Ženevě dne 19.
září 1949, vzoru podle přílohy č. 7 Úmluvy o silničním
provozu podepsané ve Vídni dne 8. listopadu 1968, anebo
na základě v cizině vydaného mezinárodního povolení k
řízení, které odpovídá vzoru podle přílohy E Mezinárodní
úmluvy o jízdě motorovými vozidly podepsané v Paříži
dne 24. dubna 1926 (č. 9/1931 Sb.).
Podle ustanovení § 17 odst. 2 uvedené vyhlášky však
občan České republiky, který přijel z ciziny, smí na
základě řidičských průkazů vydaných v cizině řídit
motorové vozidlo v České republice nejvýše po dobu šesti
měsíců ode dne překročení státních hranic.

Vážení krajané, dovolte, abych vás informoval, že dne
2. září 1999 vstoupily v platnost zákon č. 193/1999 Sb.,
o státním občanství některých bývalých československých
státních občanů, a zákon č. 194/1999 Sb., kterým se mění
zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání státního občanství
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě zákona č. 193/1999 Sb. mohou mj. osoby,
které pozbyly státní občanství Československé republiky,
Československé
socialistické
republiky,
České
socialistické republiky, nebo České republiky v období od
25. února 1948 do 28. března 1990 propuštěním ze
státního svazku, případně odnětím státního občanství,
nabýt (po splnění zákonem stanovených podmínek)
občanství ČR tzv. prohlášením.
Toto prohlášení lze podepsat na předepsaném tiskopise
na zastupitelském úřadě ČR. Pro případ, že se žadatel z
vážných důvodů nemůže dostavit na zastupitelský úřad,
příslušné předpisy rovněž umožňují podepsání tohoto
prohlášení před notářem nebo před tzv. “Justice of Peace”
V takovém případě však musí být podpis notáře, resp.
Justice of Peace ověřen Ministerstvem zahraničních věcí
Austrálie formou apostille.
K prohlášení je třeba připojit:
®
listinu (osvědčení) o propuštění ze státního svazku
nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství, anebo listinu
(potvrzení) o naturalizaci ve Spojených státech
amerických,
®
rodný list,
®
oddací list, jde-li o osobu žijící v manželství,
osobu rozvedenu nebo ovdovělou,
©
popřípadě další doklady, kterými žadatel
prokazuje správnou podobu svého příjmení.
Pokud žadateli některý z uvedených dokladů, vydaných
v ČR či SR, chybí, může o obstarání tohoto dokladu z
České republiky požádat současně se shora uvedeným
prohlášením.
Doklady vystavené v zahraničí musí být řádným
způsobem ověřeny a opatřeny překladem do českého
jazyka. Do prohlášení lze zahrnout i osobu mladší 18 let,
i když se nejedná o bývalého občana. Prohlášení o státním
občanství může být podáno do 2. září 2004.
Zákon č. 194/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993
Sb., umožní některým bývalým občanům České a
Slovenské Federatívni Republiky zjednodušeným
způsobem nabýt státní občanství České republiky.
Krajanům, jichž se uvedené změny v předpisech o
nabývání státního občanství České republiky týkají,
doporučujeme, aby se se svými konkrétními dotazy a
žádostmi obrátili telefonicky, písemně či osobně na
Generální konzulát České republiky v Sydney, který
poskytne k uvedeným zákonům další upřesňující
informace.

Poplatky za užívání dálnic a rychlostních
silnic v České republice
Dnem 1. ledna 2000 nabývá účinnosti nařízení vlády ČR
č. 146/1999 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za
užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR motorovými
vozidly.
Uvedené poplatky činí:
a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo do
celkové hmotnosti 3,5 tuny je 800 Kč.
b) na jeden kalendářní měsíc pro motorové vozidlo do
celkové hmotnosti 3,5 tuny je 200 Kč.
c) na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních
dnů pro motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5
tuny je 100 Kč.
Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní
silnice. Zaplacení poplatku se prokazuje platnou nálepkou,
která je celou plochou přilepena na motorovém vozidle a
obsahuje údaj o státní poznávací značce a vyznačení doby
platnosti.
Nálepka, prokazující zaplacení poplatku za rok 1999,
platí do 31. ledna 2000. Nálepky je možno zakoupit na
hraničních přechodech, poštách a u čerpacích stanic.
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Brigáda Čarnogurského na Luníku IX
Minister v montérkách
V
oranžových
cestárskych
montérkach,
s
modrou šiltovkou na
hlave sa strácal
minister
spravodlivosti
Ján
Čamogurský v dave
medzi brigádnikmi
na
košickom
sídlisku Luník IX.
Dodržal slovo z
augusta a v prvú
októbrovú
sobotu
prišiel
pomôcť
upratovať chýrny rómsky neporiadok Tie montérky "mám z čias,
keď ma v osemdesiatom prvom vyhodili z advokácie za
obhajobu disidentov. Je dobré občas si ich znovu obliecť.
Fyzická práca mi neprekáža. Z času na čas dokonca spraví
dobre," povedal Ján Čamogurský vo chvíli, keď ďalší nákladiak
dvíhal kontajner plný dobre odležaných smetí. Za obytnými
blokmi na Hrebendovej ulici neradno chodiť naboso. Pre
mnohých obyvateľov je totiž úplne prirodzené sypať odpad z
okien. A tak sa tam dá nájsť všetko. Organického i
neorganického pôvodu, viac či menej zapáchajúce a rozkladajúce
sa Brigáda sa stretla s pomerne veľkým záujmom predovšetkým
u detí. Tie mali radosť z každého modrého igelitového vreca,
ktoré dostali do rúk. Usilovne zbierali. Dostali dokonca
ministerské
splnomocnenie, aby každého neporiadnika
upozornili na prehrešok voči poriadku. Kto o takomto zásahu
napíše na ministerstvo, dostane osobný vianočný pozdrav. "Také
niečo sme chceli už dávno," spomína Peter Horváth, otec štyroch
detí, obyvateľ sídliska "Toto sa vôbec nemuselo odohrať. Treba
zamestnať 10 alebo 15 ľudí na verejnoprospešných prácach, na
to má úrad práce vyčlenené peniaze. Raz už starosta objednal
tatrovku, bager, nahodili to všetko do kontajnera Keď došiel
šofér, hneď sa pozvracal z toho smradu a kopa ostala medzi
blokmi. Fakturovali sa za to veľké peniaze." Za odvoz a
likvidáciu odpadu zo sobotňajšej brigády neplatili obyvatelia nič.
Akciu totiž pripravila samospráva mestskej časti za výdatnej
sponzorskej pomoci Bytového podniku, Technických služieb,
firmy Ekothermal a mestského magistrátu.
Pravda 2.10.1999

Odškodnenia sa konečne dočkajú aj slovenské obete
nacizmu, so zákonom však nie sú celkom spokojné
BRATISLAVA (SME - rf) - Slovenské obete nacizmu, ktoré ešte
stále ako jediné v strednej Európe zostávajú aj po päťdesiatich
rokoch bez kompenzácie za utrpené krivdy, by sa mali konečne
dočkať odškodnenia Návrh zákona o odškodnení sa po vyše
dvojročnom putovaní medzi úradmi v najbližšom čase dostane
do parlamentu. Návrh zákona vypracovaný vládou však podľa
výkonného
predsedu
Ústredného
zväzu
židovských
náboženských obcí Františka Alexandra celkom nevyhovuje.
Medzi oprávnené osoby v ňom nie sú zaradené tie, ktoré sa v
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časoch vojny museli skrývať. „Požadujeme, aby medzi
oprávnené osoby boli zaradené nielen osoby deportované z
územia Slovenska, alebo zaistené za účelom deportácie v
táboroch, ale aj tie, ktoré sa museli skrývať, pretože na
Slovensku boli v ohrození života,“ hovorí František Alexander.
Odôvodňuje to faktom, že keď nacisti skrý vajúcich sa chytili, tak
ich buď povraždili, alebo deportovali. „Je to jasný dôvod na to,
aby boli títo ľudia považovaní tiež za perzekvovaných,“ tvrdí F.
Alexander. V pôvodnom návrhu Legislatívnej rady vlády mali
nárok na satisfakciu aj skrývajúce sa osoby, no na rokovaní vlády
ustanovenie neprešlo, čo vláda odôvodnila finančnou
náročnosťou. F. Alexander je však presvedčený, že finančná
náročnosť je veľmi nízka. Dnes žije na Slovensku okolo 1400
ľudí, ktorých by sa zákon týkal, z toho asi päťsto sa počas vojny
muselo skrývať. Podľa návrhu zákona o odškodnení by mal mať
žijúci človek nárok na 2500 korún za každý začatý mesiac
perzekúcie. Ľudí, ktorých nacisti odvliekli v roku 1942, je veľmi
málo a tí, ktorých odvliekli v roku 1944, by mali nárok na
odškodné za deväť mesiacov. Spolu teda ide o 22 500 korún na
jedného žijúceho pre väčšinu z 1400 ľudí. F. Alexander ešte
pripomína, že zámerom vlády je použiť ako základ odškodnenia
prostriedky zo 165 kilogramov zlata, ktoré Slovensko dostalo.
Ide o zlato, ktoré ukoristili Nemci obetiam v koncentračných
táboroch. „Bolo by čudné, ak by pri rozdelení týchto
prostriedkov nemali prísť do úvahy práve rasovo prenasledovaní
ľudia“
SME 4.10.1999

N.B.S. Kurzový lístok platný od 8.10.1999
Austrálie

1 AUD

26.72Sk.

Česká republika

1 CZK

1.19Sk.

EMU

1 EUR

43.32Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.14Sk.

Nemecko

1 DEM

22.15Sk.

USA

1 USD

40.44Sk.

V. Británie

1 GBP

66.95Sk.

Odporúčania britského ministerstva zahraničných
vecí cestujúcim na Slovensko
V krajine je vysoký výskyt drobných krádeží, najmä v Bratislave.
Vreckové krádeže sú bežnou záležitosťou najmä na miestach
hlavných turistických atrakcií. Dávajte si pozor najmä na
falošných policajtov v prestrojení, ktorí od vás budú žiadať, aby
ste im ukázali svoju hotovosť v cudzej mene a cestovný pas. Ak
vás oslovia, odmietnite im ukázať peniaze a namiesto toho im
navrhnite, že ste ochotný ísť s nimi na najbližšiu policajnú
stanicu. Bežné sú správy o rasovo motivovaných útokoch na
rómsku populáciu zo strany skinheadov. V poslednom čase bolo
v Bratislave niekoľko rasovo motivovaných útokov na britských
občanov. Skontrolujte si, či máte svoj pas v poriadku. Britským
občanom, ktorých pas bol v zlom stave, bol odmietnutý vstup na
Slovensko....
SME 4.10.1999

Česká vláda uzavře smlouvu o
odkoupení krajanské Národní budovy
na Manhattanu
Česká vláda uzavře a schválí smlouvu o
odkoupení krajanské Národní budovy na
newyorském Manhattanu za symbolický
jeden dolar do konce roku. Krajanům to na
pátečním setkání v New Yorku slíbil
ministr zahraničí Jan Kavan. Záhy po
uzavření smlouvy začne rekonstrukce,
jejíž náklady budou nižší než dosud
oznamovaných deset miliónu dolarů '350
miliónů korun). Krajané budou moci
používat jedno patro budovy bezplatně k
vlastním aktivitám. Národní budova
postavená koncem minulého století jako
centrum českého života v této části
Manhattanu již několik desetiletí chátrá a
v silách krajanů není shromáždit dostatek
peněz na její opravu. Tento názor však
někteří krajané nesdílejí a vybízejí k tomu,
aby se o její záchranu pokusili
Čechoameričané vlastními silami.
Rádio Praha 26.9.1999

Sousoší na Karlově mostě dostane
vysvětlení k nápisu, který uráží
židovské cítění
Pražský primátor Jan Kasl přislíbil v New
Yorku Severoamerické radě rabínů, že
sousoší Kalvárie na pražském Karlově
mostě dostane vysvětlení k nápisu, kteiý
uráží židovské cítění. Nápis musel nechat
zhotovit koncem 17. století pražský Žid
Elias Backoffen jako trest za hanobení
kříže, jeho obsah však přisuzoval Ježíši
Kristovi boží atributy, což uráželo
Backoffenovu židovskou náboženskou
víru.
Rádio Praha 26.9.1999

Spot projektu Praha - Evropské město
kultury 2000 získal ocenění
Reklamní spot propagující projekt Praha Evropské město kultury 2000 získal v
Karlových Varech na 32. ročníku
mezinárodního
festivalu
filmů
a
videospotů cestovního ruchu Tourfilm
první cenu v kategorii turistické atrakce.
Televizní spot Pražský chodec byl
inspirován stejnojmennou fotografií Josefa
Sudka a básní Vítězslava Nezvala.
Titul Praha - Evropské město kultury 2000
české metropoli přidělila Rada ministrů
kultury Evropské unie. Praha by se stejně

jako dalších osm evropských měst měla
prezentovat řadou kulturních akcí.
Rádio Praha 26.9.1999

V platnost dnes vstupuje novela
zákona o nemocenském pojištění
V platnost dnes vstupuje novela zákona o
nemocenském pojištění, která zvyšuje
nemocenské dávky. Projeví se to
především u lidí s vyššími příjmy, kteří
budou dostávat při měsíční neschopnosti
přibližně o 4 tisíce korun více. Doposud
všichni lidé s příjmy nad 8 tisíc 100 korun
obdrželi bez ohledu na výši platu stejnou
nemocenskou. Nový limit stanoví tuto
hranici na 16 tisíc 200 korun.
Rádio Praha 1.10.1999

Havel rozčílil Václava Klause
PRAHA (go) - Mezi předsedou Poslanecké
sněmovny a ODS Václavem Klausem a
prezidentem Václavem Havlem opět
zajiskřilo. Expremiéra a bývalého ministra
financí Klause se dotklo včerejší vyjádření
Havla pro Mladou frontu Dnes, že bankéři
v posledním desetiletí rozdávali miliardy
"přátelům i lidem naprosto neznámým",
třeba ze Švýcarska.
"Vyzývám tímto představitele našeho
bankovního sektoru, aby se k tomuto
hodnocení své činnosti vyjádřili, protože
v opačném případě naznačují, že s ním
souhlasí," uvádí Klaus ve výzvě, kterou
zaslal Právu. Pokud s tímto vyjádřením
bankéři nesouhlasí, měli by podle něj
veřejně vyzvat prezidenta, aby tato svá
závažná tvrzení, která "mimořádným
způsobem
poškozují
obraz
naší
transformace a celé naší země ve světě,
doložil".
Právo 1.10.1999

Doplatky za léky se od října mění
(Vóc/ov Pergl)
Doplatky za léky na recept, které pacienti
v lékárnách platí, se od října nepatrně
mění. U některých se bude doplácet o
několik desetníků méně, u jiných více. V
průměru ale výše doplatku prakticky
zůstane stejná. V každé skupině ale i
nadále jsou vždy léky plně hrazené z
pojištění a je tedy na lékaři, jaký lék
pacientovi předepíše. Doplatky za léky na
předpis ale mohou být i stejné, nebo, jak
řekl Právu prezident České lékárnické
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komory Jindřich Oswald, se může stát, že
za lék, který přechodně byl hrazen
pojišťovnou plně (protože po poklesu cen
léků v srpnu se jeho cena vešla do úhrady
od VZP), nyní pacient zase bude doplácet.
Vedoucí oddělení regulace léčiv a
prostředků
zdravotnické
techniky
Ministerstva zdravotnictví Michal Prokeš
sdělil, že u léků Glucophage, Metformin a
Siofor, které užívají na snížení hladiny
cukru v krvi lidé s cukrovkou, byla
dohodnuta k 1. říjnu s výrobci cena tak, že
jsou plně hrazené z pojištění. U léků na
srdce je plně hrazen Sedacoron, Cordarone
od výrobce Krká (Slovinsko), nikoli
francouzský výrobek s týmž jménem.
Lékař by ale vždy měl označit velikost
balení, jinak lékárník vydá balení
nej menší, na které pacient musí připlatit.
Lidé trpící vysokým krevním tlakem už si
nebudou muset půlit desetimiligramové
tablety, protože Trimepranol pětigramový
bude plně hrazen. Plně hrazen je i lék proti
depresi Amitriptylin od Slovakofarmy.
Naopak za přípravek na zástavu drobného
krvácení Gelaspon, který Státní ústav pro
kontrolu léčiv vyřadil ze seznamu léků a
zařadil ho do zdravotních pomůcek,
pacient nyní zaplatí asi 90 korun. Dosud
byl na recept a byl plně hrazen.
Právo 1.10.1999

ČSÚ snížil odhad poklesu HDP za rok
1999
Mírné oživení ekonomiky očekává v
letošním druhém pololetí Český statistický
úřad (ČSÚ). Hrubý domácí produkt (HDP)
by se ve srovnání s druhým pololetím
1998 měl reálně zvýšit o 0,9 procenta Za
celý letošní rok očekává ČSÚ pokles HDP
reálně o 0,5 procenta Uvádí to nejnovější
krátkodobá
prognóza
základních
ekonomických ukazatelů na léta 1999 a
2000, kterou ČTK poskytl tiskový mluvčí
ČSÚ Jaroslav Macháně.
Radio Praha 5.10.1999

Česká národní banka začala
intervenovat na oslabení koruny
Krátce po zveřejnění rozhodnutí České
národní banky (ČNB) snížit dvoutýdenní
řepo sazbu o dalšího 0,25 procentního
bodu začala v pondělí ČNB přímo
intervenovat na devizovém trhu na
oslabení koruny. ČTK to potvrdili

oslovení dealeři. "ČNB intervenovala ve
dvou vlnách, na což koruna reagovala
oslabením až na 36,17 Kč za euro," řekl
ČTK Petr Tomek z Raiffeisenbank. Vstup
na trh následne potvrdil ČTK člen
bankovní rady ČNB Luděk Niedermayer.
"Rozhodnutí
ČNB je
stimulováno
pokračujícím posilováním koruny proti
euru," řekl Niedermayer s tím, že
intervence může dosáhnout řádu několika
stovek miliónů dolarů. Při zásahu proti
koruně totiž ČNB nakupuje devizy a
prodává koruny a není proto omezena
velikostí svých devizových rezerv.
Radlo Praha 5.10.1999

Vláda chce volby v jednom dni
PRAHA Vláda včera schválila věcný
záměr novely zákona o parlamentních
volbách, podle kterého by se měly volby
konat v jednom dni místo dosavadních
dvou. Mluvčí kabinetu Libor Rouček řekl,
že návrh počítá i s tím, že budou moci
hlasovat čeští občané, kteří se zdržují v
cizině. Ministr vnitra Václav Grulich,
který kabinetu věcný záměr novely zákona
předložil, navrhuje podle mluvčího i
zřízení stálé volební komise.
Lidové Noviny 7.10.1999
Kurzy devizového trhu

Reakce českých politiků na výsledky
rakouských voleb

Austrálie

1 AUD

22.52Kč.

Volební úspěch extrémistické Svobodné
strany Rakouska (FPO) je podle premiéra
Miloše Zemana signálem, že i v zemi,
která
je
"evidentně
jednou
z
nejúspěšnějších v Evropské unii", může
získat významnou přízeň voličů hnutí
reprezentující xenofobní a částečně
rasistické nálady. Zeman to v pondělí řekl
novinářům
Radlo Praha 5.10.1999

Británie

1 GBP

56.63Kč.

Francie

1 FRF

5.58Kč.

100 JPY

31.88Kč.

Kanada

1 CAD

23.32Kč.

EMU

1 EUR

36.63Kč.

Německo

1 DEM

18.72Kč.

Japonsko

N. Zéland

1 NZD

17.69Kč.

Sochař Otmar Oliva dokončil výzdobu
jedné z vatikánských kaplí

Slovensko

100 SKK

84.23Kč.

Výzdobu kaple Redemptoris Mater v
Apoštolském paláci ve Vatikánu dokončil
po čtyřech letech práce český sochař
Otmar Oliva z Velehradu. Tato nová kaple
v centrální části sídla papežů byla
budována k miléniu v roce 2000. "Má být
obrazem východní a západní církve na
prahu třetího tisíciletí," řekl Oliva ČTK po
návratu z Vatikánu. "V kombinaci bronzu
a mramoru jsem navrhl a zhotovil
kropenku, oltář, poutní kříž, papežský trůn
a ambon (místo, odkud se čte Písmo),"
uvedl.
Radlo Praha 5.10.1999

Švýcarsko

1 CHF

22.99Kč.

USA

1 USD

34.30Kč.

Štěpánovi komunisté chtějí opět název
KSČ
PRAHA
Strana
československých
komunistů se hlásí ke kontinuitě s
předlistopadovou KSČ. Také proto se
chtějí
podle
svého
předsedy,
prominentního politika minulého režimu
Miroslava Štěpána, na svém prosincovém
sjezdu přejmenovat na KSČ. Při
příležitosti sjezdu se má uskutečnit setkání
autentických komunistických stran z
několika zemí.
Lidové noviny 7.10.1999

Č.N.B. Platné od 11.10.1999

Terezín vzpomínal na umučené děti
TEREZÍN Unikátní koncert pořádal v
úterý v terezínském kostele Nadační fond
Hanse Krásy jako součást konference
Fenomén holocaust Věnoval jej památce
dětí
z
ghetta
v
Bialystoku,
transportovaných 5. října 1943 z Terezína
do plynových komor v Osvětimi. Centrem
programu byly Mahlerovy Písně o mrtvých
dětech, doplněné Adagiettem z jeho 5.
symfonie a Schubertovou Nedokončenou.
Symbol kontinuity života představovalo
úvodní vystoupení dětských sborů ze
Štětina a Hradce Králové, jejichž repertoár
se soustředil na církevní hudbu Skutečnou
evokací tragédie se však staly až
Mahlerovy Písně o mrtvých dětech, jejichž
temnou náladu přesvědčivě tlumočila
rakouská mezzosopranistka Bernarda
Finklnzková Doprovodil ji Bavorský
zemský mládežnický orchestr řízený
Martinem Turnovským. Škoda, že tak
vynikající dirigent působí s českými
orchestry a operními soubory jen zřídka.
Lidové Noviny 7.10.1999
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Práce se těžko shání už i v hlavním
městě
Praha- Časy zanedbatelné
nezaměstnanosti v Praze skončily. Před
třemi lety bylo v metropoli osmkrát více
volných postů než hdí bez práce. Dnes
úřady práce nabízejí více než čtyřiadvaceti
tisícům nezaměstnaných pouhé čtyři tisíce
pracovních míst. Praha si stále zachovává
nejnižší nezaměstnanost v zemi, ale řady
hdí bez práce se zde rozšiřují nejrychleji.
"O většinu míst se uchází více kandidátů,"
potvrzuje Martina Vašířová, personální
konzultantka z firmy Start.
Najít
zaměstnání v Praze je snazší než v jiných
místech země, ale oproti minulosti to
vyžaduje ochotu přizpůsobit se novým
podmínkám a často snížit laťku svých
požadavků. "Kdo pracovat chce a je
připraven investovat do hledání práce
úsilí, místo si bez větších problémů
najde,"
říká
psycholožka
Věra
Frohlichová, ředitelka Úřadu práce pro
Prahu 2. "Nejhůř hledají práci úředníci a
lidé z administrativy se středoškolským
vzděláním." Právě to výrazně odlišuje
Prahu od ostatních míst v zemi, kde
největší problémy mají lidé s nízkou
kvalifikací V Praze je dělníků stále málo,
tyto profese se musí často obsazovat
cizinci. Více než šedesát procent obyvatel
Prahy má totiž alespoň středoškolské
vzdělání a o dělnickou práci nemají zájem.
V nejpostiženějších regionech na severu
země má takové vzdělání o pětinu hdí
méně.
Mladá fronta Dnes 7.10.1999

Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda
jednal v Praze o dělení majetku
Premiér Miloš Zeman je spokojen s
výsledky
oficiální
návštěvy
svého
slovenského kolegy Mikuláše Dzurindy v
České republice. K dohodě o konečném
vypořádání zbylého česko-slovenského
majetku premiéři nedospěli, dohodli se jen
na předání akcií slovenské Všeobecné
úvěrové banky a české Komerční banky.
Oba politici vydali prohlášení, v němž
shbují, že vypořádání zbylého federálního
majetku bude ukončeno 24. listopadu, kdy
se sejdou v Bratislavě. Spornou otázkou
zůstává pohledávka České národní banky
/ČNB/ za Národní bankou Slovenska ve
výši 28,5 miliardy korun, již Slovensko
nikdy neuznalo. Proti této pohledávce
zadržuje ČNB jako zástavu devět tun
slovenského zlata.
Rádio Praha 9.10.1999
tr**- Cí**-

Cj**- o**

Sportovní události
Čeští tenisté se udrželi ve Světové
skupině Davisova poháru
Čeští tenisté si zajistili pro příští ročník
Davisova poháru účast ve Světové
skupině. Rozhodl o tom pár Jiří Novák,
David Rikl, který ve čtyřhře porazil za
hodinu a 39 minut ve třech setech
uzbeckou dvojici Oleg Ogorodov, Vadim
Kucenko 6:3, 6:2, 7:6 a získal třetí bod.
Rádio Praha 26.9.1999

VODNÝ SLALOM: Vo finále Svetového
pohára vo vodnom slalome v dejisku
olympijských hier 2000 v Sydney skončil
na kanáli v Penrithe Michal Martikán na 2.
mieste, keď po prvej jazde ešte viedol s
tesným náskokom. Elena Kaliská sa zo 6.
miesta napokon posunula na 4. a v
celkovej klasifikácii jej to vynieslo 3.
priečku.
PRETLÁČANIE: Najlepší slovenský
pretláčač rukou Ján Germánus na MS vo
Vladikavkaze v hmotnostnej kategórii do
90 kg získal zlatú medailu pravou rukou a
obhájil tak titul z vlaňajšieho šampionátu
v egyptskej Káhire.
OH: Oficiálnym logom olympijských hier
v roku 2004 v Aténach bude olivová
ratolesť na modrom pozadí.
TENIS: Semifinále žien Compaq Grand
Slamu v Mníchove: Venus Williamsová
(4-USA) - Hingisová (1-Švajč.) 6:2, 6:7
(6:8), 9:7. Štvrťfinále mužov: Rusedski Kafeľnikov 7:5, 7:6 (8:6), Medvedev
(Ukr.) - Krajíček (Hol.) 7:6 (7:5), 6:4.
Nový Čas 2.10.1999
Zo Sydney aj s nádejou na pätnástu
miestenku pre OH 2000
Vodné trávy mátali kanoistov na
Penrithe
Po dvoch týždňoch sa z pobytu v dejisku
budúcoročnej olympiády vrátili domov
naši rýchlostní kanoisti nielen s dobrými
výsledkami
dva
triumfy
z
predolympijskej regaty: v K2 na 1000 m
Riszdorfer s Erbanom a K4 na 500 m
Kužel, Wiebauer, Chorváth, Kadnár, ale aj
s reálnou šancou na to, že Slovensko bude
mať zrejme nie 14, ale až 15 miesteniek
pre OH 2000. O prvých dojmoch sme sa
porozprávali s Piešťancom Róbertom
Erbanom, ktorému sme nedali pokoj, aby
sa po dlhej ceste vyspal.
„Tá cesta bude naozaj kameňom úrazu. Ja
som napríklad cestu tam zvládol lepšie.
Cestou späť ma tých dvadsať hodín
sedenia s jedným medzipristátím poriadne

zničilo,” začal Róbert, ktorý v „debli z
núdze” s Michalom Riszdorferom vyhral
na 1000 m. „Zhodli sme sa na tom, že
Penrith Lakes je kanálom, ktorý patrí
medzi ľahšie vody, ale organizátori budú
musieť urobiť niečo s vodnými trávami,
ktoré sme museli pred štartom dávať dole
nielen z lode, ale aj pádla. Ak neurobia s
trávami niečo, bude kanál neregulámy!
Inak jeho okolie, všetko, čo k nášmu
športu patrí, je v poriadku,” dodal R.
Erban, ktorý si chce teraz dopriať oddych
od kajaka, lebo „...budúci rok bude
nesmieme náročný a príprava naň sa začne
už vlastne v tomto roku”.
MÁRIA LUKAČOV1ČOVÁ
Nový Čas 2.10.1999

V

dohrávaných zápasech 9. kola první
fotbalové ligy pražská Slavia zdolala
Viktorii Žižkov 3:1, Hradec Králové
zvítězil nad Teplicemi 2:0 a Olomouc
podlehla Dmovicím 1:2. Slavia má v čele
tabulky čtyřbodový náskok před Českými
Budějovicemi. Třetí je obhájce titulu
Sparta, která na svého pražského rivala
ztrácí pět bodů. Poslední je stále Hradec
Králové.
Rádio Praha 5.10.1999

VÝSLEDKOVÝ SOUHRN
BASKETBAL Ženy, 3. kolo Evropské
ligy: Žabovřesky - Pécs (Maď.) 82:52
(40:24), Ružomberok - Jež. Lublaň 90:47
(37:29). Pohár Ronchettiové, 1. kolo skup.
D: Wisla Krakov - USK Praha 60:59
(26:32).
Muži, Saportův pohár: skup. H: TeamWare
Helsinky - Kunín 74:54 (28:28).
FOTBAL Kvalifikace ME, 2. skupina
(Atény): Řecko - Albánie 2:0 (1:0).
Branky: 1. Tsiartas, 87. Georgiadis. Div.
8.000. Oba celky jsou již bez nadějí na
postup.
Předehrávka 14. kola divize B: Vela U. S.
Praha - Dukla Příbram B 0:1. Branka. 90.
Jendruščák. Vede Kladno (23 b.) před
Duklou (19), ČZU, Velou a Štětím (po
16).
HÁZENÁ Liga mužů, 8. kolo: Plzeň Dukla Praha 27:20 (13:10). Branky: Mráz
7 - Hríb 9/1. Liga žen, předehrávka 6. kola:
Zora Olomouc - Slavia 23:26 (12:13).
Branky: Gogolová 7/4 - Válová 9/2.
HOKEJ 8. kolo I. ligy: Jindř. Hradec Dukla Jihlava 5:4, Prostějov - Třebíč 2:2,
Mělník - Liberec 2:3, Rosice - Beroun 3:3,
Opava - Šumperk 3:3, Kadaň - Brno 3:1,
Písek - Chomutov 4:1. Vede Písek (13 b.)
před Berounem a Rosicemi (po 11).
TENIS Basilej, 1. kolo: Novák - Vacek

12

6:4, 6:4, Federer (Švýc.) - Damm 6:2, 3:6,
6:4.
Metro 7.10.1999

Hokejová extraliga
Desáté kolo hokejové extraligy skončilo s
těmito výsledky: Becherovka Karlovy
Vary - Sparta Praha 4:5 Velvana Kladno Chemopetrol Litvínov 1:2 Slavia Praha České Budějovice 2:3 Vítkovice Pojišťovna IPB Pardubice 0:4 Barum
Continental Zlín - Oceláři Třinec 3:0
Excalibur Znojemští orli - Femax Havířov
3:6 Keramika Plzeň - Slovnaft Viva Vsetín
7:1 Tabulku vede Plzeň, druhý je Zlín a
třetí Vsetín.
Rádio Praha 9.10.1999

MS v cyklistike V cieli len Husár
Talian Leonardo Giordani zvíťazil v
pretekoch jednotlivcov s hromadným
štartom v kategorii mužov do 23 rokov na
majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike
vo Verone. Pre svoju krajinu vybojoval
prvú zlatú na šampionáte. Zo štvorice
Slovákov Čerepan, Husár, A. Kružic a J.
Kružic, prišiel do cieľa Husár na 43.
mieste s vyše 14-minútovou stratou. A.
Kružic a Čerepan sa ocitli hneď v prvom
okruhu v páde a odstúpili, J. Kružic sa
vzdal v piatom okruhu. Pelotón absolvoval
dovedna jedenásť okruhov (po 16,25 km).
Nedarilo sa ani slovenským juniorkám v
pretekoch jednotlivkýň. V 55-člennom
štartovom poli obsadila Potočná 45.
miesto a Lehocká bola predposledná. Na
65 km dlhej trati sa z prvenstva tešila
Kanaďanka Genevieve Jeansonová, ktorá
tri dni predtým získala zlato aj v časovke.
Výsledky - muži do 23 rokov (178,7 km):
1. Giordani (Tal.) 4:22:36... 43. Husár
+14:03 min. Juniorky (65 km): 1.
Jeansonová (Kan.) 1:47:16,...45. Potočná
+15:00, 54. Lehocká (obe SR) +28:22.
Pravda 9.10.1999

Ragbisté Brna vyhráli na Smíchově a
jsou v čele tabulky
PRAHA 9. října (ČTK) - Rekordních 22
pětek bylo položeno v 7. kole ragbyové
extraligy. Dařilo se oběma moravským
celkům, které v Praze vybojovaly dvě
vítězství, a Brno se díky tomu udrželo v
čele tabulky. Po těsné porážce v Říčanech
propadla mistrovská Sparta až na samý
chvost průběžného pořadí. Další kolo
extraligy se hraje za 14 dnů, neboť příští
týden startuje česká reprezentace v
úvodním utkání Evropského poháru ve
Švýcarsku.
Dokončení na straně 14

©
Po velké nehodě se řidič v šoku snaží posbírat
trosky svého auta. Po chvíli se vzdá, sedne si a říká:
“Sakra, čím to, že mi pořád přebývá jeden volant, čtyři
kola a nějaká ženská?”
©
“Pane řidiči, jel jste osmdesátkou v obci!”
“Prosím, pane praporčíku, napište klidně devadesát.
Pomůže mi to, až budu ten starý křáp prodávat.”

“Ale ne, řidiče já znám. Mají ruce od oleje a pak se ty
halenky nedají vyprat?”

©
Baví se spolu tři řidiči kamiónů. První se chválí:
“Já jezdím nejčastěji Itálii a Řecko. Samé spotřební zboží
a zpátky pomeranče a jiné ovoce.”
Druhý: “To já mám to samé: Španělsko, Portugalsko,
samé spotřební zboží a zpátky jižní ovoce.”
Třetí: “Já jezdím do Ruska. Taky tam vozím samé
spotřební zboží.” “A zpátky?” ptají se kolegové.
“Zpátky jezdím vlakem.”

©
Myslivec jede vlakem do města, pušku má na
rameni tak nešikovně, že míří hlavní přímo na hlavu
souseda. “Nemůžete tu flintu dát jinam?” povídá nervózně
cestující. “Co když vám vystřelí?”
“Tak ji zase nabijú.”

©
Mike Hammer přichází do krámu v čínské čtvrti.
“Mohli byste mi vyčistit tenhle klobouk?” sundává svoji
nerozlučnou hučku z geniální hlavy. Wej Ti-čunk se
mrkne a s aziatskou zdvořilostí prohodí: “Milerád, pane.
Pokud ovšem tu odtučňovací kúru vydrží.”

Říkala jste, že za kilo mi splníte každé přání a já si přeji umýt
nádobí!

©
Přijde chlap do autoservisu a ptá se: “Nechtělo by
to vyměnit olej, prosím vás?”
“Olej je dobrý, ale auto si vyměňte.”

©
Pokrok - Přijde babička z venkova po dlouhé
době do města na návštěvu k rodině své dcery. Druhý den
ráno povídá: “Co jsem se vás, já bába, nakolíbala, než jste
usnuli! A ty teď zapneš televizi a za chvíli spí celá
rodina.”

©
Jedna
žena
přešla
ulici
na
červenou.
Přišel strážník,
zastavil ji a ptá
se: “Jaká je
vaše profese?”
“Učitelka.”
“Výborně?”
zavolal nadšeně
strážník,
“na
tuto
chvíli
čekám
již
dlouho.
Pokutu
Pánové, právě přicházím, abych vám senátorům
oznámil, že na Valašsku vypukla revoluce.
vám nedám, ale
Bourají pálenice.
napíšete
stokrát:
Nesmím přecházet na červenou ”

Zatracené svátky? Vám je hej, vy máte jen jednu manželku, ale já
jich mám osm!

©
Dárek - Děti dostaly čokoládovou lokomotivu a
malá Martinka jí chce uloupnout komín. “Počkej, tu
musíme jíst od kol," napomíná ji Petr. "Proč zrovna od
kol?"
"No, aby nám neujela ..."

©
Sotva si stopařka sedla vedle řidiče, začala si
sundávat halenku. Překvapený řidič se ptá: “Co to děláte,
vám je horko?”
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Burčák, jehož období právě probíhá, je velmi bohatý na
vitamíny, zejména skupiny B. Protože se běžně prodává u
Stánků, spotřebitel by měl věnovat pozornost celkové
hygieně prodejního místa, zejména používanému nádobí.
Zásluhou špatně umytých sklenic (nejvhodnější jsou
jednorázové pohárky) si může odnést nejen opar, ale také
různé infekce včetně žloutenky.
Právo 1.10.1999

Pomůžete sběrateli pohlednic?
Můj koníček začal nevinně. To jsem byl ještě školou
povinný - u jedné paní jsem si všiml na stole krásnou
švýcarskou pohlednici. Poprosil jsem jí zda by byla
ochotna mi ji věnovat. Stalo se a tak to začalo....
To bylo před 14-ti lety v době kdy se dalo vycestovat z
Československé republiky pouze do států RVHP.
A tak jsem cestoval po světě netradičně, prstem po mapě
a formou pohlednic skrze které jsem poznával krásy
přírody, novou architekturu velkoměst i prastaré tisícileté
zbytky staveb.
Dnes má sbírka obsahuje 24,000 pohlednic z 235 zemí
světa, včetně závislých území. Mým snem je mít v
budoucnu výstavy pohlednic v městě kde žiju.
Přál bych si totiž, aby moje sbírka neležela jen v
regálech, ale snažila se formou výstav zachytit odlesk
skutečné krásy posbírané ze všech “koutů” světa. Prostě
aby je viděli i jiní a mohli tak i tímto způsobem vnímat
krásu dálek a snít, protože procestovat celý svět se poštěstí
málokomu. Co dodat závěrem? Mnohokrát se dozvím o
Údech kteří hodně cestují, nebo žijí v zahraničí, ale
pohledy pro ně nemají žádnou cenu a tak je vyhazují.
A tak ta prosba je věnována Vám všem, kteří si
neukládáte pohlednice na památku (od známých, nebo kde
jste byU), ale likvidujete je nebo ukládáte do prachu
zapomnění - na půdy a do starých kufrů.
Sbírám pohlednice měst, krajin a ostrovů i
neobydlených. Zejména by mě potěšily pohlednice z
novozélandských ostrovů (Tokelau, Kermadec Islands,
Chatham Island, Cook Island, Bounty, Compbell, Pitt,
Niue a jiné ostrovy) a ostrovů v tichomoří (Pictarin,
Tuvalu, Francouzské Polynézie, Fidži, Kiribati a jiné).
Pohledy mohou být čisté i použité. Staré i nové. V
případě, že by mně někdo chtěl poslat pohlednice a udělat
mně tím velkou radost ať mi je pošle na adresu:
Marek Kuchař, Vyšehradská 1209,
Hluk 687 25, Okres Uherské Hradiště, Č.R.
Předem děkuji.

Sdružení Češi Čechům
V srpnovém čísle Střípků - Čriepků byl uveden článek o
tomto sdružení na straně 14. Obdrželi jsme více informací
a tak je uvádíme. Byt si můžete koupit a nebo pronajmout.

Byt o velikosti 35 m*123456k pronajmutí je 5.850,00Kč / měs.
Byt o velikosti 50 m2 k pronajmutí je 8.350,00Kč / měs.
Byt o velikosti 35 m2 je naprodej za 1.170.000,00Kč
Byt o velikosti 50 m2 je naprodej za 1.670.000,00Kč
V těchto cenách je zahrnuta podlahová plocha 40%, která
je nutná pro různé obsluhy bytů, doktorské ordinace,
rehabilitační pokoj a jiné obsluhy.
Více informací podá redaktor nebo honorární konzul.
Též můžete dostat formulář k vyplnění nebo pište přímo
na Sdružení Češi Čechům, Vaničková - blok A,
160 17 Praha 6, Strahov, Česká republika.
Tel. / Fax: 00420 2 2051 3482______________________

Rasové vztahy na Novém Zélandě
Předpovídá se, že během padesáti let bude na Novém
Zélandě pouze 51% lidí evropského původu, asi 20%
Maorů, 12% z pacifických ostrovů, 12% Asiatů a zbytek
z afrických států. Populace bude přibývat, zhruba o deset
tisíc imigrantů ročně. To samozřejmě bude mít velký vliv
na každodení život. Bude více konfliktů mezi ethnickými
skupinami. Proto Dr. Rajen Prasad (Prostředník v
rasových vztazích na N.Z.) se snaží udržovat všechny
národnosti pohromadě, aby nebyli mezi ni i konflikty.
Dokončení ze Sportovní stránky 12

Z pohledu dietní sestry (Tamara Starnovská)
Víno je nápoj vychvalovaný také z hlediska dietetického.
Jedno deci denně tvoří příjemný rituál - navíc s
preventivním léčebným účinkem.
Horší to už bývá s konzumací při některých chorobách.
Víno je zakázáno například u dny, pankreatitidy a při
onemocnění jater, sladké i nasládlé druhy si musí odpustit
diabetici, ale i ti, kdo bojují s nadváhou. Dokonce i zcela
zdravým lidem může způsobit zažívací potíže jeho
kombinace s tučným jídlem, s pokrmy z hub nebo nakyslé
chuti.

Výsledky - 7. kolo:
TJ Praga - Vyškov 18:43 (13:22), Tatra Smíchov - Brno 13:34
(5:5), Říčany - Sparta Praha 24:18 (5:6).
Tabulka:
1. Brno 7 5 0 2 194:41 17
2. Říčany 6 50 1 141:101 16
3. Smíchov 7 3 04 168:157 13
4. Vyškov63 03 137:136 12
5. Praga 7 2 0 5 114:166 11
6. Sparta720 5 112:165 11
ČTK9.10.1999
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Důležité upozornění!

Pres zastupitelský úřad Nového Zélandu v České
republice se na Vás, jménem své babičky paní Jiřiny
Tačnerové rozené Kompostové, obracím s prosbou o
sdělení informace o osudu jejího bratra pana Josefa
Kompošta narozeného 18.3.1926 v Horoměřicích u
Prahy, který roku 1949 emigroval na Nový Zéland.
Zhruba od roku 1993 kolovala mezi ním a mojí babičkou
čilá korespondence, která ovšem v průběhu výše
zmíněného roku ustala bez vysvětlení. Po emigraci převzal
pan Josef Kompost jméno Joe Regan s adresou:
8 Otitori Bay Rd., Titirangi, Auckland 7, N.Z.
Pokud existuje možnost zjistit nějakou informaci, žádám
Vás o její sdělení - zaslání na adresu:
Libor Tačner
Opletalova 1634
Most 434 01
Česká Republika
Předem mnohokráte děkuji.
Informace též můžete poslat do redakce Střípky - Čriepky
nebo honorámímu konzulovi:
Mirek Paulik
48 Hair St
Wainuiomata N.Z.

(Klubovní schůze která se má konat prvou středu v
prosinci bude uskutečněna o týden dříve
a to ve čtvrtek 25, listopadu 1999)
Poslední schůze klubu v tomto roce se bude konat v
knihovně Polského domu ve čtvrtek dne 25. listopadu
1999. Čekáme v ten den návštěvu šesti českých
senátorů. Tato skupina přijede z Austrálie, kde se
setká s činitely vlády a navštíví parlament v Canbeře.
Také navštíví NSW a naši Komunitu v Sydney.
Prosíme členy klubu, aby přišli v dobrém počte na
tuto poslední schůzi tohoto tisíciletí a naše hosty
přivítali. Dámy přineste něco k jídlu o pití se postará
klub. Další podrobnosti ještě otiskneme v příštím
čísle.
Honorámi konzul, Mirek Paulik

Kompletní Informace pro krajany (září 1999)
které vydává Generální konzulát České republiky v
Sydney si můžete vypůjčit na klubovní schůzi a též od
redaktora, předsedkyně a hospodáře klubu a od hon.
konzula Mirka Paulíka.

České
V září klub obdržel dopis od Pátera Františka
Pěnčíka ze Sydney, který je českým knězem a
duchovním správcem pro českou menšinu v
Austrálii a na Novém Zélandě.
Rád by přiletěl do Wellingtonu sloužit
bohoslužby pro místní zájemce. Navrhuje neděli
19. prosince 1999, aleje ochoten změnit termín,
pokud uvedené datum nevyhovuje.
Jelikož bychom mu rádi odpověděli co nejdříve,
všichni, kdo máte zájem, dejte vědět okamžitě!
Janu Koppanovi Telefon: 476 3781 nebo
Janě Baborové Telefon: 567 0510

Dlouholetá členka klubu slaví své
osmdesáté narozeniny
v pátek 29. října.
Všichni jí srdečně gratulujeme
a přejeme hodné zdraví
do dalších let.

ČTK 9.10.1999 Škoda Auto zvýšila prodej o 7,9 procenta
Škoda Auto prodala do konce září celkem 292.586 automobilů
a meziročně tak zvýšila prodej o 7,9 procenta Na domácím trhu
se za devět měsíců letošního roku prodalo 56.528 vozů Škoda a
export představoval 80,7 procenta celkových prodejů. Sdělil to
mluvčí firmy Milan Smutný. "V západní Evropě roste poptávka
po feliciích i octaviích, což přineslo od ledna do září zvýšení
prodeje o 18,6 procenta na 150.544 vozů," doplnil s tím, že na
západoevropské trhy připadlo 51 procent celkového letošního
odbytu společnosti. V tuzemsku prodala Škoda Auto letos
celkem 56.528 vozů, což představuje v meziročním srovnání
pokles o 9,2 procenta

Za všechny krajany redaktor,
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Nezapomeňte na klubovní schůzi.
Polský dům, středa 3. listopadu v 19.30 hod
■
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Recept na bramborové knedlíky
800 g vařených brambor, sůl, 100 g krupice (semoliny), asi 200 g hrubé
mouky, 2 vejce, 50 g sádla nebo másla, 1 menší cibuli. (Jelikož na Novém
Zélandě se nedá koupit hrubá mouka, použijeme menší množství mouky a
trochu více semoliny.
Vychlazené uvařené brambory oloupeme a nastrouháme na vál, osolíme a
posypeme krupičkou a moukou. Doprostřed vymáčkneme důlek, do něho
rozbijeme vejce a přidáme ocet. Nejdříve nožem a pak rukama vypracujeme
tuhé těsto a vyválíme 2 knedlíky. Vložíme do vařící slané vody a vaříme asi
20 minut. Hotové knedlíky vyjmeme, rozřežeme nití na kolečka, posypeme
jemně nakrájenou osmaženou cibulkou a omastíme sádlem. Hodí se k
vepřové pečeni, k uzenému masu nebo guláši, ke skopovému i pečené huse
či kachně.
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