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Příhody. Jiřího Albrechta na cestě. kolem světa na které. užje ^ět let.
Vyprávění prvé :
pyu kávu s panem Gustavem Knotkem, jeho dcerou Sonjou a s
Navazuji na úvod z minulého čísla vašeho časopisu a zkráceně
Markem Bártou (27 let pochází z Nymburka), který jediný tíhu
se k němu ještě vracím.
cesty unesl a doplul se mnou až do Austrálie.
Na základě vyprávění mého dědy jsem již od dětství toužil
S Gustavem a Sonjou jsme se potkali ne jen náhodou. Vše má
cestovat na kouzelný ostrov Vanikoro. Čirou náhodou jsem
být tak jak to je a proto, máte-li zájem, budu vám na pokračování
jednou zjistil (podle mapy), že tento ostrov skutečně existuje! Po
a na “přeskáčku” vyprávět o šťastných i nešťastných zážitcích
několikaletých jachtařských zkušenostech jsem se dostal k
které mne jako cestovatele i jako člověka potkaly a potkávají.
plánům lodi prvního osamělého mořeplavce, amerického
Prožíváme nejen šťastný “líc” našeho života, ale i ten
kapitána Joschui Slocuma Postavil jsem loď z oceli a nazval ji
“rub”.Nejlépe je chtít naučit se ho prožívat alespoň bez utrpení,
“LIBERA” (Svoboda). Je to loď velmi pevná a pluje kolem světa
a to vám přeju.
za každého počasí. Je 9,6 metrů dlouhá, 3
metry široká a 7 tun těžká. Ponor má jenom
1,15 metru. Na slanou vodu jsem Liberu dal
tak, že cestovala 700km na těžkém
nákladním automobilu k Adriatickému moří,
přes Rakousko a Jugoslávii. Je to nejblíž,
kde jsem ji mohl do moře spustit.
Moje mladá žena Zdenka, se třemi dcerami
(Lucií, Kateřinou a Alenkou) mě byly
vyprovodit v jugoslávském přístavu Koper.
Loď stála pod kopcem v zátoce a zapadalo
slunce. Zdenka mě držela za ruku, se slovy.
“Kdyby tě všichni opustili a zůstal bys sám,
přiletím za tebou a budu ti pomáhat, abys
mohl cestu dokončit Nesmíš se vzdát, jinak
si tě přestanu vážit jako chlapa” Nebylo to
lehké odejít..
Tenkrát byl květen roku 1994 a Libera
vyplula Na palubě jsme byli tři. Olda
Karásek - brněnský dobrodruh (60 let),
Michal Šubrt - mladík po studiích (25 let) a
Reportér Gustav Knotek s Jiřím Albrechtem a Markem Bártou na lidi LIBERA
já
(43
let).
Následovala
řada
nepředstavitelných dobrodružství a zážitků
ve všech možných mořích a oceánech a na různých ostrovech.
Zpráva o hurikánu George
Posádka se mnohokrát vyměnila, pouze já jsem musel a chtěl
Jsme na ostrově St Croix, 21. září 1998, nejvýchodnější část
zůstat
území USA, Panenské ostrovy, Karibská oblast, nebo chcete-li
Několikrát jsem byl na návštěvě doma na delší dobu (půl roku,
Západní Idnie, nedaleko Portorika Je 10 hodin ráno a tlak
rok) a také rodina za mnou přijela do Itálie a jednou přiletěla na
vzduchu 1011 hektopascalů. (Normální, průměrný tlak bývá
Karibské ostrovy na ostrov St. Croix - U.S. Virgin Islands. Dnes
1020).
je 30.10.1999, Libera stojí v Australském přístavu Caims a já
11.05 hoď - tlak 1005 a vítr začíná zesilovat.

nedomýšlet. Snažil jsem se obě věci ihned přivázat, aby se
nemohly při pádu kutálet.
14.30 hod. - tlak 1002 - ovce i kozel se začaly pást. Mohl jsem
už skutečně uvařit čaj a začít si myslet, že loď už nespadne.
Později jsem se dověděl, že hurikán před ostrovem z
nepochopitelných důvodů snížil svou rýchlosť těsně nad zemí
pouze na 300 - 400 krn/hod. Jen proto asi pro mne skončilo vše
dobře. Blesky začaly osvětlovat a hrom burácel, stmívalo se.
18.00 hod. - tlak 1004 - popíjel jsem čaj s mlékem a promýšlel
práce na další den.
20.15 hod. - tlak 1010 - hustě pršelo- vylezl jsem ven. Všechno
bylo na maděru jako černá siláž. Stromy holé polámané klacky
všude. První dům na který bylo vidět měl část střechy pryč.
Plechy, trámy a překližky se válely po okolí. Hurikán George
všechno rozsekal a potom, večer, to vše začal zaplavovat
spoustou vody. Do lodi se tato voda tlačila všemožnými způsoby.
Snad i atomovou mřížkou v železe, z kterého je Libera vyrobena
21.40 hod. - tlak 1011 - jsem unaven a jdu spát. Do řinčení
střešních plechů (ze všech světových stran) snad začínám slyšet
kvákání stromových žabek. Asi diskutují o tom, že nastává jejich
“mokrá sezóna”.

11.20 hod. - tlak 1004, loď se začíná s přestávkami otřásat - stojí
daleko od moře v buši, kvůli opravě, podepřená mnoha
podpěrami ze všech stran a přivázaná lanem k mohutným kotvám
v zemi. To vše kvůli dnešnímu dni. Okolo se pasou krávy a
začínají se schovávat za stromy. Zatím kolem létá jenom listí a
tráva.
11.30 hod. - tlak 1002 - začaly se lámat suché stromy a létat
odpadky. Proti větru se dere jen bláznivý mladý kozel, který
bývá obvykle uvázán na řetězu. Čtu bibli a chystám se udělat
oběd. (Vajíčka na cibulce, zelí a chleba). Listí létá jako sníh. V
rádiu mluví kněz. Všichni reportéři jsou moc sebevědomí a
veselí. Troufale mluví o tom, jak bude po hurikánu! Vymysleli
si také nový pozdrav: “Co nejméně rozbitých oken!”
11.50 hod. - tlak 998 - (klesá rychleji) a vítr se zesiluje, odhaduji
na 150 km./hod. Dopékám vajíčka, do kterých padá větracím
otvorem listí. Zajímavé - loď se tolik neotřásá, nebo jsem si
zvykl a přestávám to vnímat.Vítr přichází nyní přímo do přídě,
ze severu.
12.05 hod. - tlak 996 - lámou se i větve mladých stromů a buše pokyvy zesilují. Jím oběd. Zbylé listy na stromech začínají na
severní straně černat. Pokyvy zesilují a buší do přídě lodi.
12.15 hod - tlak 994 - vše se v pokyvech sklání až na zem.
Schoval se i bláznivý kozel. Neprší, nedá se tomu tak říct.
Vzduch je plný vody která letí s větrem. Dobytek je za starými
stromy, otočený zády.
12.30 hod. - tlak 990 - uklízím po jídle. Vítr zesiluje asi na 200
km./hod. Některé stromy jsou již úplně šokovány a jakoby
“omdlévaly”. větve jim zůstávají i mimo pokyvy splihlé a
nepracující podle větru. Listí na nich vypadá jako převařené,
nebo jako siláž. Sedím v otevřeném kokpitu lodi a kryju se před
letícími předměty vysokou nástavbou paluby. Slyším velké
stromy praskat v kořenech. Náhle mi uletělo sedadlo pod
zadkem, tak se vydám do buše, zatím to ještě jde.
12.50 hod. - tlak 985 - barometr má v této části stupnice napsáno
velkými písmeny: “STORMY”. Děkuji za informaci... Chce se
mi spát Vzpomínám jak jsem tento kvalitní bronzový, německý
barometr koupil kdysi na Majorce, při cestě sem.
Loď se ale moc klepe. Abych zapudil strach, tak se chystám
uvařit čaj “Lapsang sušong” od mého přítele Františka Kovaříka
z “naší čajovny” ve Znojmě.
Najednou byl nachvíli klid a vítr se vmžiku otočil o 180° (tlak
982). Je velmi krutý. Je mi to líto a začínám si uvědomovat
zvláštní apatii, která se nedá překonat. Všechno ztrácí svůj smysl,
nic nemohu dělat, ani fotografovat.
Vysoko nade mnou se rozburácelo něco jako největší proudové
letadlo ve vesmíru a to byl George.
Okénky přestalo být vidět ven. Jen sem tam se míhá velká větev,
kus střechy, celý strom, mračno citronů aj. Vítr mi rve z ruky
vchodové víko suvklapy, které musím držet, protože ho tlak
vzduchu a přívaly vody hrozí utrhnout. Nepatrnými skulinami v
těsnění horního otvíracího okna a těsněním v patě stěžně (které
se vždy zdály být perfekt) se pod velkým tlakem vzduchu cpe
voda Nejhorší je to na hlavním vchodu, protože je otočen k jihu
a hurikán ve své druhé (mnohem drastičtější) polovině se opírá
právě z jihu. Musel jsem proto všechny skuliny ucpat a suvklapu
držet. Vyjít v tuto chvíli ven by bylo podobnou kratochvílí jako
vystoupit při čtyřistakilometrové rychlosti na křídlo letadla
Raději jsem to nezkoušel. Sevřelo se mi hrdlo a v celém těle
jsem měl jakoby křeč. Uprostřed kajuty stál na podlaze
neupevněný motor a vedle něho dvacetikilová bomba
(propanový plyn). Kdyby se kxf svalila na zem... Raději

Loď a plechy válející se kolem, tak to vypadalo po hurikánu

Úterý 6.00 hoď ráno - tlak 1012 - je ošklivo, prší a vítr je skoro
normální, asi 20 uzlů. Vylezl jsem ven. Nemohl jsem to však
lidem udělat, abych před nimi fotografoval jejich neštěstí.
Njbližší dům (moji přátelé) měl kolem sebe místo pěkné zahrady
jen vyvrácené kmeny a siláž hořce vonících hromad Ústí.
Stará paní seděla před domem na kterém chyběla část střechy a
prohlížela si obrázkovou knihu “Krásy Československa” kterou
jsem jí nedávno daroval...
Ostrov byl najednou tichý, honosné osvětlení a signalizace na
křižovatkách byly rozbité. Elektrické vedení a transformátory se
z velké části válely po zemi. V noci svítil jen měsíc a zpívala
hejna stromních žabek. Teprve za tři dny lidem došlo všechno.
Projížděl jsem na kole známými místy a nepoznával jsem je. Na
pobřeží už nebyly pláže, ale jen holé skály. Rybářský přístav,
který jsem pomáhal nedávno stavět, přestal existovat. Na domku
pobřežní stráže přímo ve městě byla rozplácnutá plachetnice.
Všichni začali být zamlklí, opravovali své domy a zahrady. Jejich
pokora se vztáhla i na nepřehledné smečky velkých, ještě
nedávno zuřivých psů. Ano, psi jsou takoví, jací jsou jejich páni.
Tento článek jsem nenapsal jako záznam nějakého
dobrodružství, nějakého boje s přírodou, ale jako záznam
nejpokomějšího, obyčejného života. Jako záznam práce člověka
který jde za poznáním světa, který hledá pravdu.
Jiří A Ibrechí
Další článek příští měsíc.
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Česky doktor popisuje putování po Novém Zélandu v lednu 1999.
Vážení čeští a slovenští přátelé,
při svém měsíčním putováním po Novém Zélandu v lednu
1999 jsem měl možnost poznat zdejší život i problémy
normálních lidí. Jako lékaře, který byl jedním z prvních,
jenž se po období komunistického kolektivismu dokázal
již v roce 1990 privatizovat, mě zajímala především
zdravotní péče, která je poskytována občanům žijícím na
Novém Zélandu. Nikdy a nikde není a nebude dostatek
peněz na současnou nejmodemější zdravotní péči, rozdíl
je jenom v tom, jak se běžný člověk k této zdravotní péči
může dostat. Vás, jako potencionální návštěvníky své
domoviny potom asi jistě budou zajímat informace o
zdravotnickém systému, zdravotnických službách a jejich
cenách, které v případě svého onemocnění budete je muset
platit. Budu psát o systému českém, slovenský je však i
díky podobným zákonům srovnatelný.
V současné době je v České republice celkem přibližně
170 státních a polostátních nemocnic, asi 30 je jich
soukromých. Největší soukromou nemocnicí je nemocnice
v Šumperku, která má zhruba 1000 zaměstnanců. Proti
tomu byl systém obvodních lékařů, ambulantních
specialistů a stomatologů zcela zprivatizován.
Hodnocení náročné práce lékařů a dalších zdravotníků je
na stejně hanebné úrovni jako za socialismu. Například
nejvyšší možný hrubý příjem ordinace soukromého
ambulantního specialisty, pokud by neměl žádné volno a
nebyl nemocen se dá vypočítat podle vzorce 350 (Kč/hod)
x 9 (hodin) x 255 (pracovních dnů v roce) = 803,250 Kč.
(1 NZD = cca 17 Kč). Z této částky však musí platit
veškeré náhrady na chod ordinace: platby sestry a svých
pomocníků, vedení účetnictví, pojištění, materiál,
vybavení ordinace, nové přístroje a pochopitelně i
případné daně. Jelikož však při výběru zdravotní daně
dnes chybí v systému již asi 10 miliard (beztrestně neplatí
zejména velké státní podniky), stává se již pravidlem, že
dostanou proplacenu pouze část účtované částky nebo je
jim placeno s několikaměsíčním zpožděním. Na tyto
problémy, které stále rostou, se zatím všechny vlády
dívaly a dívají s nadhledem. Jelikož má pacient ještě podle
převzaté komunistické Ústavy nárok na vše, stávají se
nedobrovolně sponzory celého systému především
zdravotníci, kteří jsou nuceni pracovat i zadarmo. V
případě, že náklady soukromého lékaře přerostou
možnosti zdravotních pojišťoven, má smůlu, neboť je ještě
po 10 letech od sametové revoluce nezákonné, aby žádal
peníze po svém pacientu. Státní lékař, který pracuje 8.5
hodin denně, má průměrný plat jen o něco vyšší než je
10,000 Kč měsíčně, ale zaměstnanci zdravotních
“pojišťoven”, kteří peníze přerozdělují, mají plat ještě asi
o jednu třetinu vyšší. Nepřipomíná to něco?
Současného hosta ze zahraničí čeká v České republice
několik nemilých překvapení. Kromě cenové diskriminace
v hotelích a např. při placení vstupného v různých
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kulturních institucích ho čeká největší diskriminace
zejména v českém zdravotnictví. Paradoxně největší
potom ve státních nemocnicích Zde totiž mohou platit
zahraniem turisté až desetinásobek běžné ceny českého
nebo slovenského pacienta. Jestliže např. stojí CT mozku
(počítačové vyšetření) zhruba 1,000 Kč, pro cizince je to
potom 10,000 Kč. Stejné je to potom i při pobytu na
lůžku.
Jelikož
mají
státní
nemocnice
i
několikasetmitionové dluhy a mnohé platby od cizinců
jsou nedobytné, nemusí být nesolventní zahraniční turista
i přes vidinu značného profitu zdravotnického zařízení
příliš vítán.
Naopak u slušných soukromých lékařů by se Vám mělo
dostat péče ve stejných cenových relacích jako u tuzemců,
ale proti vystavení účtuje potřeba platit hotově. Současné
české zdravotnictví i přes výše popsané problémy lidsky
i přístrojově dohnalo nejlepší světovou medicínu. K
dispozici jsou všechny moderní léky a žádný turista se
nemusí bát, že jede do rozvojové země.
Jelikož asi nejsem na Novém Zélandu naposledy, neboť
velmi úzce odborně i obchodně spolupracuji s Dr.
Charlesem Baycroftem (Christchurch - firma Foot Science
Int., ortopedické vložky Formthotics) a rád se sem budu
vracet, mohu nabídnout jako člověk i jako předseda
soukromých lékařů ČR pomocnou ruku při případných
zdravotních potížích návštěvníků naší rodné země.
Provozuji neurologii, rehabilitaci a sportovní medicínu na
privátní poliklinice v Hradci Králové.
Případné dotazy mohu zodpovědět na e-mailové adrese:
medved@serverhk.czcom.cz
Podrobnější popis mých služeb můžete nalézt na:
www.czcom.cz/medsprt
Adresa:
MUDr. Miroslav Havrda - MEDsport
Foerstrova 1656
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Telefon:
420 49 38160,36611
Všechny krajany zdraví MUDr. Miroslav Havrda
Redakce se omlouvá, že pro nedostatek místa ve Sřípkách
je tento článek uveden o půl roku později než byl zaslán
redakci.
Redaktor G. Knotek

Byl na konci sil. 16. srpna 1419 zemřel, podťat snad
infarktem, snad mrtvicí.
Zpráva o Václavově smrti se pro Prahu i venkov stala
signálem k novým akcím. Vše nasvědčovalo tomu, že se
naplňují vize lidových proroků: “již nemá nižádný král na
zemi volen býti, neb sám Kristus kralovati bude”.
Praha, 17. srpen 1419, den po panovníkově skonu.
Nervózní sběh lidu se proměňuje v bouřlivou vlnu. Houfy
městské chudiny a drobného řemeslnictva se vrhají na
pražské kostely a kláštery. Faráři a mniši v panickém
strachu prchají. Dav ničí varhany, obrazy svátých, ornáty
kněží, ostatní nenáviděné symboly falešné víry a
rozmařilosti církevních představitelů. Z několika klášterů
šlehají do noci plameny požárů. S touž zarputilou zlobou
útočí Pražané o dva dny později na staroměstské
nevěstince. Boří je a zapalují.
Revoluce vtrhla do ulic a za zabarikádovanými dveřmi
svých domů se třesou strachy všichni, kdož mají co ztratit.
Finančníci, velkoobchodníci, vysocí státní a církevní
hodnostáři. I mezi nimi je řada vyznavačů kalicha. Dnes
však jsou ochotni vrátit se ke kříži. I kdyby jej na
korouhvích měly přinést hordy křižáků. Místo nich však
Prahu zaplaví další vlny zrevolucionizovaných lidí z
drsného venkova.

Pokračování:
Posluchače označil za vyvolené pomáhat Kristu v nápravě
zlotřilého světa.
Mnozí obdivovatelé kněze Jana přišli na mši ozbrojeni.
Mínili po jejím skončení dobývat hříšný svět? Či jen
kostely, nedávno odebrané kalichu? Po bohoslužbě stanul
Želivský v čele průvodu, který zamířil ke sv. Štěpánu. Do
února patřil tento svatostánek kališníkům. Teď si ho
násilím vzali zpět. Vypáčili vrata. Vyhnali katolického
faráře. Poničili obrazy a honosnou chrámovou výzdobu.
Jeden po druhém přijali chleba a vína. Takto zproštěni
hříchů se vydali trestat.
I převeliká zbožnost umí být
brutální. Zfanatizovaný dav, v
němž zábrany jednice se pod
pláštíkem anonymity tak
snadno rozpouštějí, se vzápětí
obořil
na
blízkou
Novoměstskou radnici na
Dobytčím
trhu,
aby
vysvobodil několik vězněných
bratří. Za blíže neznámých
okolností přerostl konflikt s
radními v masakr. Nepřátelé,
Příslušníci husitské
totiž Václavem
dosazení
pěchoty, český Starý
katoličtí konšelé, vykrváceli
zákon, 1. polovina
pod okny zasedací síně na
15. století
kopích, jež prý záměrně
nastavili bojovníci Kristovi. (Představa, jak těžká těla
dopadají nejen na hroty zbraní, ale i na lidi, co je drží,
vyvolává pochybnosti v každém, kdo má z fyziky ponětí
o zrychlení při volném pádu těles, tedy i o nárůstu jejich
pohybové hmotnosti- známý obraz patrně náleží do říše
bajek.)
Slyšíme ještě: tři stovky ozbrojenců královského
podkomořího se prý vzápětí objevily na místě činu, avšak
stejně rychle zase prý zmizely, Jan Želivský, chápající
sugestivní hrůzostrašnost události, dál pevnou rukou
režíroval děj. Neprodleně svolal velkou obec Nového
Města, která správu odevzdala čtyřem dočasným
vojenským hejtmanům.
Novoměstská defenestrace představovala násilný převrat.
Tragédie nadobro zlomila Václava IV. Uvědomoval si její
důsledky. Králův nedávný zásah do vnitropolitických
poměrů měl zabránit cizí intervenci, avšak bumerangovým
efektem vedl k tomu, že začala téci krev takřka pod okny
jeho vlastní rezidence.
Jak reagovat? Jak se zachovat? Václav nakonec přijal
zprostředkování krajně vystrašených konšelů Starého
Města. Spokojil se s omluvou nevoměstské obce a potvrdil
vzniklý stav.

Založení Tábora

Jeden z nejstarších dochovaných pohledů na město Tábor,
rytina M. Meriana ze 17. století

V témže čase jako v Praze se dramaticky vyhrocuje
situace také na českém venkově. Nikoli všude. Střed,
západ a sever země zůstávají poměrně klidné. I Morava je
poněkud stranou událostí. Zato v jižních Čechách, na
území mocných feudálních panství Rožmberků a kláštera
Zlatá Koruna, to vře. Neklid panuje také na východě Čech
na Hradecku. Není to náhoda. V těchto oblastech žernov
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feudálního útisku mele hruběji než jinde. A kromě toho:
odedávna tu skrytě žije Edové kacířství.
Přibližně od jara 1419 čiti od chvíle, kdy král Václav
vyrukoval s neuváženou ofenzívou proti vyznavačům
kalicha, začati z kostelů vyhnaní husité konat masové
bohoslužby pod širým nebem. Navázali vlastně na tradice
z časů mistra Jana. A od mší při venkovských plotech
vedla jejich cesta k hromadným poutím na hory, blíž nebi
a Kristu.
Vesničtí ubožáci, podruzi,
drobní sedláčci sotva se držící
nad vodou, poddaní všeho
druhu vesměs poprvé nahlédli
za uzavřený obzor svých vsí,
vykročili ze tmy duchovní
izolace a počati vychutnávat
opojnou
sílu
kolektivu
Husitská přílba, nález z tmeleného společnou vírou a
rybníka v Miskovicích u
vizemi zítřků. Potulní lidoví
Kutné Hory
kazatelé sytili jejich vyprahlé
duše představami stejně děsivými jako vábnými. S očima
prorocky upřenýma do budoucna líčili hlasatelé chiliasmu
přicházející dny jako nezbytnou krutou daň za vykoupení.
A posluchači uvěřili. Ze zkušenosti věděli, že nic na tomto
světě nezískává člověk zdarma.
Martin řečený Loquis, kněz Bydlinský, mistr Jan z
Jičína, bakalář svobodných umění Markolt... Známe pár
jmen. Ale venkovských protějšků plzeňského Korandy a
hradeckého Ambrože bylo na stovky. Za poutí na hory
věštili strašlivou záhubu existujícímu světu. Vyzývali, aby
se věřící na zkáze hříšného díla Antikristova aktivně
podíleli a vykoupili si tak život věčný ve spravedlivém
království Kristově:
“Kvésti bude víra, růst
bude
spravedlnost...
nebude
na
zemi
nižádného kralování neb
panování... úroky i daně
přestanu... neb všichni
budú rovni co bratři a
sestry.”
Mohli snad lidé
shrbených hřbetů slyšet
Drátová košile z husitských dob, líbeznější slova? Brzy
základní ochrana bojovníka.
začali opouštět to málo,
co jim svět ponechal. Novým útočištěm se jim staly
proroky označené hory. Burkovák čiti Tábor, Oreb u
Třebechovic, Beránek u Volyně aj., či pětice měst
vyvolených k záchraně - “město Slunce” Plzeň, Klatovy,
Louny, Žatec, Slaný, v některých verzích Písek, později
Tábor.
Hory se stávají mobilizační základnou selskoplebejského
husitismu, tady se až k vrcholu účinnosti rozeznívá agitace
ideologů revolty. Z hor vede pak přímá cesta jednak k
splynutí venkovského a městského lidového hnutí, jednak

k založení táborské komuny.
Týden před novoměstskou defenestrací čiti prakticky
současně s explozí v Praze kulminuje srůstání vesnických
mas shromážděním na Burkováku - Táboře (pozor, není
totožný s lokalizací města Tábora!). Na kopci se schází na
40 000 husitů z Čech i Moravy, z dědin i měst. Byla zde
domluvena a načasována první násilná akce v Praze?
Nevíme. Předpokládáme to. Je ovšem jisté, že organizátoři
setkání začati ihned připravovat další, pro příště v těsné
blízkosti hlavního města.
Čas žní nedovoloval úplně
pominout pracovní povinnosti. A
tak akce sbratření venkovských
katišníků s městskými, především
s pražskou chudinou, byla
dohodnuta až na konec září. Místo
konání: hora Křížky u Ládví při
staré
komunikaci
Praha
Benešov.
Hrozba,
že
by
mnohatisícový dav mohl pak
napadnout Prahu, o které chlapi z
venkova nemluvili jinak než jako
o “pelechu hříchů” a o Babylónu,
začala být akutní a vyburcovala k
činnosti měšťany i šlechtice bez
ohledu
na jejich vyznání.
husitské pěchoty,
Náhlou
smrtí krále Václava IV.
sudlice. Hák na horním
konci ratiště sloužil k naléhavě vyvstala otázka, co bude
strhávání jezdců z koní dál. Bezvládí v krajně napjaté
situaci
hrozilo
chaosem.
Legitimní čekatel trůnu Zikmund, k němuž teď s nadějemi
vzhlíželi katoličtí páni i preláti, byl jen stěží přijatelný pro
kališníky. Což nezavinil
smrt Husovu? Jenže ze
dvou zel potřebovali
husitští
šlechtici
i
prominentní měšťané
volit to menší. V
atmosféře
akutního
ohrožení
“chátrou”
zakonnidlovati umírnění
kališníci do vod smíření
Zbytky hradu Kotnova, nejstarší
se Zikmundem. Snad
dochované architektury v Táboře
ještě koncem srpna
vzešly z jednání na sjezdu husitské šlechty a zástupců
Prahy požadavky, které měly podmiňovat úspěch
Zikmundovy kandidatuiy. Nový panovník měl zaručit
svobodu přijímání z kalicha, souhlasit se zabráním
církevních majetků atd. V souhrnu šlo o podmínky dost
krotké, zrcadlící zájmy šlechty a honorace měst. Zikmund
však odmítl jakékoli předběžné úlitby katišníkům.
Následující vleklá jednání, vedená na různých úrovních i
místech, vždy uvázla na mrtvém bodě, neboť Lucemburk
žádal naprosté podrobení kacířů.
Pokračování příští měsíc
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Why did I come to New Zealand? fProč jsem přišla na Nový Zéland?)
tohle velkoměsto.
Ve společnosti někdy až nepříjemně blízkých
automobilistů jsme se necítili příliš jistě, a proto jsme po
určité době zaměnili rychlejší asfaltový povrch za méně
pohodlný a pomalejší štěrkový. Co jsme ztratili na
rychlosti, to jsme ale získali na možnostech pozorování
místního života. Farmy, ovce, krávy, jeleni, sem tam
pštrosi či lama, všechno v ohradách. A zelená. Já osobně
bych Nový Zéland přejmenovala na Nový Zelenand,
protože tolik čerstvě zelených ploch, není jen tak někde k
vidění. Podobně si představuju Skotsko.
Do Kerikeri jsme dorazili přes Helensville, Wellsford,
Whangarei asi po týdnu. Pracovní zprávy minulé i
současné nebyly příliš optimické, ale i přesto jsme se
rozhodli zůstat v jednom tamějším kempu, kde
zprostředkovávali práci. Třítýdenní čekání jsme si
vyplňovali cyklo pojížďkami po okolních pralesech, na
delší štreky jsme v zájmu ušetření času vyjížděli stopem.

Jak se na to dívám já (část druhá)
Když jsem se rozhodla, že má angličtina potřebuje nutné
vylepšení a za vylepšovací prostor si vybrala Nový
Zéland, začalo shánění údajů. Jediná původní informace,
kterou jsem vlastnila bez sáhnutí po literatuře, byla
přibližná znalost polohy, někde kolem Austrálie. Pomocí
atlasu, cestopisů a průvodců se můj rozhled sice poněkud
rozšiřoval, ale stále byl značně omezený. Ono totiž té mně
dostupné knihovenské literatury nebylo mnoho. V pár
cestopisech typu Tatra či Víta Dostál kolem světa jsem pár
údajů našla, stejně tak ve světových encyklopediích. Na
základě deníkových záznamů slovenského cyklisty Sám
Novým Zélandem jsem si vytvořila představu, že jde o
zemi značně hornatou a tudíž vhodnou pro velmi zdatné
cyklisty. O své výkonnosti jsem však až tak vysoké mínění
neměla. A taky jsem očekávala časté, silné deště, které mi
cyklistické putování ještě více zpestří.
Asi nejlepším pomocníkem mi byl Nový Zéland praktický průvodce od Vladimíra Čížka. Je to útlá asi
pětačtyřicetistránková brožura, která podává ty
nejzákladnější informace takzvaně v kostce.
Vybavena částečnými vědomostmi, dvaceti pěti
kilogramy zavazadel (z čehož patnáct kilo připadalo na
mého cyklo koníka) jsem v půlce loňského října odletěla
do země na konci světa.
Naštěstí jsem na ty cesty nebyla sama, vyjel si se mnou
i můj kamarád Honza Odehnal. Jeho zručnost jsem
potřebovala hned na aucklandském letišti, kdy se mému
oři po letecké přepravě znefunkčnily brzdy. Později pak
na výpomoc podobného druhu došlo ještě mnohokrát,
protože jsem několikrát píchla, nebyla jsem schopná
vysmýkat kolo i s bagáží po schodech kolem vodopádu u
Whangarei, v pralese Puketi mi to přes kořeny a padlé
kmeny též nějak nešlo, kolem Westportu se pravé koleno
vyjádřilo nesouhlasně k provozované sportovní aktivitě a
Honza musel ulehčit mé bagáži, podobně to dopadlo i u
Hokitiky, kdy se mé rameno příliš tvrdě seznámilo se
zemským povrchem. No, byl prostě zručnější, odolnější,
výkonnější, rychlejší a silnější. A taky v anglické
konverzaci byl aktivnější než já. Ale i tak jsme si ten výlet
užiti bez nějakých vážnějších zádrhelů.
A kde jsme všude byli? Po příletu do Aucklandu jsme
hned ten samý den zamířili na sever do Kerikeri, kde se
měl vyskytovat bratr našeho kamaráda. Chtěli jsme z něj
vysosat informace o místních pracovních možnostech,
protože kromě cílů jazykových a poznávacích jsme měli
i jeden finanční. Vydělat si zpátky alespoň to, co jsme do
cesty vložili.
Cyklo průjezd Aucklandem proběhl bez problémů,
protože jsme byli obdarováni ofocenou uliční mapou,
kterou nám věnoval jeden místní cyklista. Asi na něj
zapůsobila naše jediná vlastní mapa s měřítkem
1:1,000,000, podle které jsme si chtěli troufnout pokořit

Kamarád Honza Odehnal na nejsevemějším cípu
severního ostrova, Cape Reinga

Tak jsme například podnikli výlet na Cápe Reinga. Tam
se mi obzvlášť líbilo. Hlavně dvoudenní trek z
nejsevemějšího bodu skrz Ninety Mile Beach, při kterém
jsme se během pár okamžiků dostali z pravé saharské
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pouště do bažinatého lesa a odtud pak na tradičně zelené
pastviny plné býků.
Pak už nás to marné čekání, kdy práce chodila jinými
cestičkami než my, přestalo bavit, sbalili jsme svých pár
švestek a kola a vyrazili přes Waimate North, Kaikohe,
Waimatenui do Waipoua Forest. Ti obří kauri byli
opravdu působiví. I když, abych pravdu řekla, toho
prvního obra jsem minula po absolvování bahnitého a
kořenového treku takřka bez povšimnutí.
V Dargaville jsme se pokochali v kauri dílně, kde jsme
zprvu nechtčh věřit, když nás majitel přesvědčoval, že
některé jeho misky či stolky jsou staré až čtyřicet tisíc let.
Tím myslím materiál. Ale pak nám konečně došlo, že je to
s těmi kauri staříky něco podobného jako u nás s
kamenným uhlím. Taky skončili na tisíce let v bahně.
Z tohohle města jsme pak zamířili stopem do Hawke’s
Bay. Kola nejsou pro stopování příliš vhodná, a proto je
Honza rozmontoval na menší části, obalili jsme je
kertonem a jako balík, Maximálně jeden metr dlouhý (to
přijde levněji), jsme je poslali do Napieru.
Hawke’s Bay na nás byla pracovně poněkud vlídnější
než Northland. Začínala zrovna sezóna protrhávání jablek
a tak jsme měli víc štěstí. Prvně jsme dřeli pro jednoho
Inda.
Jelikož však
náš
denní
výsledek po
dvanáctihodinovém snažení byl pouhých třicet až čtyřicet
dolarů, rozhodli jsme se, i přes předchozí nepříznivé
zkušenosti se sháněním práce, tuhle výdělečnou činnost
opustit. Druhý sad už byl výnosnější a solidnější.
Pracovali jsme pro opravdového Kiwiho, zase desítky až
jedenáctky a mé jemné učitelské prstíky začaly vypadat
jako pracovní nástroj dlouhodobého sezónního dělníka.
Když jsme tenhle sad spolu s ostatními Thajci a Maory
protrhali, narazili jsme na kontraktom. Zprvu se nám
tenhle džob zdál výhodný, protože když skončila práce v
jednom sadu, sehnal nám hned další, ale postupně, po
zjištění rozdílů mezi naší výplatou a počtem námi
odpracovaných stromů, naše nadšení opadalo. A tady se
nejvíc projevily naše jazykové nedostatky. Nebyli jsme
schopni z chlapa naše tvrdě vydělané peníze vydolovat,
vždycky nás odbyl novým slibem nebo nějakým dalším
datem. Naštěstí nám vypomohl náš novozélandský
trampingový kamarád a my většinu dluhů dostali. A
kontraktor dostal taky, co mu patřilo. Udělal bankrot.
Začátkem ledna jsme zas na chvíli vyrazili za poznáním.
I když jsme ani v Havelock North nezaháleli, podnikali
jsme výpravy do Ruahine Range a Kaweka Forest, Silvestr
a Nový rok strávili na treku kolem jezera Waikaremoana,
nebylo to to pravé souvislé cestování. To mělo následovat
právě teď, protože jsme byli zhruba na měsíc a půl
pracovně svobodní. A tudíž jsme se rozjeli objevovat prý
značně odlišnější, méně lidmi a více ovcemi osídlenější
část Nového Zélandu.
Jižní ostrov (familiárně nazývaný též Jižák) je ve
srovnám se Severním ostrovem (Severák) pustější,
divočejší a panenštější, hornatější a také dražší. Je zde

řídká a méně kvalitní silniční síť. Západní pobřeží a jih
jsou hodně deštivé, ke koupání je vhodný jen sever. Četná
jezera jsou nádherná na pohled, ale studená. Tolik Nový
Zéland - praktický průvodce od Vladimíra Čížka.
Tak jsme opět rozmontovali naše stroje, opustili měsíc a
půl obývaný havelocký karavan a hurá na Jižák. Ještě před
tím jsme ale absolvovali týden ve Wellingtonu.
Hlavní město, které mě hned po vystoupení ze
stopnutého auta přesvědčilo, že si opravdu zaslouží
přídomek větrné. Oblekla jsem si všechny své vrstvy a
sedíc před nádražní budovou, zatímco Honza hledal
nocleh v blízkém lese, jsem přemýšlela o tom, jak to na
tom studenějším Jižáku přežiju. Druhý den byl
optimističtější, slunečnější, teplejší a méně větrnější. Taky
jsme se setkali s Gustavem Knotkem, který nám poskytl
nejen značné množství zajímavých informací o místní
české společnosti, ale také přístřeší, které nám bylo po
třech měsících strávených ve stanu či karavanu
opravdovým malým rájem. Program byl bohatý. Čekání
na letenku, kterou jsme z bezpečnostních důvodů ukryli v
Havelocku, a tudíž jsme nemohli slovutnému imigračnímu
úřadu prokázat, že po prodloužení pobytu opravdu
míníme odletět, návštěva několika pohostinných místních
českých rodin (po dlouhé době jsem okusila chléb velmi
podobný tomu našemu, to mi tu chybělo), prohlídka
“malého Disney Landu” (podle našich průvodců Přemka
a Gustava), čímž je míněno Te Papa muzeum, které by
určitě mohutně zapůsobilo na všechny mé drahé hravé
žáčky. Před parlamentem jsme potkali skupinu běžců
maratónských z Česka, v “menší růžové zahradě” spoustu
nádherného rostlinstva. Wellingtonský pobyt ukončila
poštou přišlá letenka a my mohli vyrazit za dalším
dobrodružstvím.

Šárka a Mt. Cook z Copland Valley

Jižák nás přivítal zamračenou oblačností a drobným
deštěm. Podobné počasí jsme stejně očekávali, takže nás
nepřekvapilo. Co nás ale udivilo, byl osamocený český
cykloturista, který naši dvojici odchytil hned před
trajektovým nádražím. Muž, jehož cílem je nejen
poznávám neznámých končin, ale též určitá redukce
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ale jen asi čtyři auta a tři cyklisty, to se vám nemůže stát
nikde jinde než na cestě z Walter Peak Station k silnici
číslo 94. Milford Sound, Kepler trek, další hvězdičky na
mém rejstříku. A poslední dvě vzpomínky. I když mi to
český knižní mini průvodce nedoporučoval, koupala jsem
se v tom nejjižnějším moři, které můžete na Zélandu najít.
Poblíž Petrified Forest se totiž v jednom zálivu
vyskytovali delfíni. A já neodolala. Připomínala jsem sice
kolík zaražený do mořského dna, ale i tak se někteří
delfinci odvážili až ke mně, skákali, frkali, plavali a jeden
se mě dokonce i dotkl. Mé skoro omrzliny jsem brzy
vyléčila v péřovém spacáku a zbyl jen roztomilý zážitek.
Catlins Forest Park se svými štěrkovými cestami, tuleni a
tučňáky ukončil naše cyklo putování. Poté následovalo
opět staré známé poštovní odeslání našich strojů a
stopování skrz Dunedin, Christchurch zpět do Pictonu.
Jablková sezóna volala a my museli znovu do roboty.
V Hawke’s Bay jsme vydrželi až do závěru jablečných
prací, tedy já, protože Honza po půlce dubna odjel lovit
české turisty pro svou cestovatelskou agenturu. Já se na
konci května přemístila do Aucklandu, přesněji do
Waimauku. Zde vykonávám funkci nanny. Zpočátku jsem
si díky své angličtině připadala jako někdo, kdo přišel z
bláta (jablka) do louže (anglicky mluvící dětičky), ale
naštěstí se to časem vytříbilo. Teď už jsem si já i
milánkové zvykli, že se mi ani nechce zpátky do Čech.
Navíc, když vím, že můj jazyk je stále stupidní a budu
muset pokračovat v tom samém nanny pracování, ale
někde jinde a od začátku. Jó, těžká je cesta za jazykem.
A co si myslím o Novém Zélandu?
Je to země, která si zaslouží spoustu lichotivých
přívlastků. Země zeleně, vůní, jezer, vodopádů, země ovcí
a oposumů, turistův ráj. Lidé jsou přátelští, ochotní poradit
a případně i pomoct. Málokde jsem si při svém
předchozím cestování připadala tak bezpečně. Ale jednu
chybu přece jen mají, alespoň ti při našich pracovních
jednáních. Neumí přímo říct ne. Uvidíme, přijďte příště,
zavolejte, my vám napíšeme. Možná je to jeden ze
způsobů slušnější obrany před vetřelci. Ale já mám raději,
když vím přesně na čem jsem.
A taky si tu člověk trochu volněji, svobodněji. Ale třeba
je to též proto, že tu nemá kolem sebe tolik známých duší,
které ho pozorují a posléze hodnotí.
Taky se mi líbí místní stařešinové. Ta aktivita,
podnikavost. Na některých třecích se nám stalo, že jsme se
na stezce vyskytovali jen my a důchodci. Možná je to
dáno i systémem sociálního zabezpečení, to ti naši
“staříci” příliš valné nemají.
A ta novozélandská národní hrdost! Everything from
New Zealand is best. To jsou slova jedné bývalé
Novozélanďanky, která už mnoho let žije v Izraeli, ale
stále pro ni stejně tak jako pro většinu, a jak jsem to tak
pozorovala, tak pro stoprocentní většinu, Novozélanďanů
platí tahle věta. Everythingfrom New Zealand...
Šárka Koukalová

osobní hmotnosti, se s námi svezl jeden den a pak zmizel
v dálavách, hltajíc své každodenní stokilometrové dávky.
My to s tím dávkováním až tak nepřeháněli. Kochání chce
svůj čas. Už jsme Karla nikdy nedostihli a v současné
době prý, podle Honzova dopisu, míří na kole z Česka do
Číny.
Trasa byla následující - Picton, Blenheim, Rotoiti,
Rotoroa, Westport, Cape Foulwind, Greymouth, Hokitika,
Franz Josef Glacier, Haast Pass, Wanaka, Cardrona,
Queenstown, Walter Peak Station, Te Anau, Milford
Sound, Manapouri, Clifden, Orepuki, Invercargill, Owaka,
Balclutha.
Pověsti o téhle části Nového Zélandu opravdu nelžou.
Spousta zajímavých míst, která mají své nezapomenutelné
kouzlo a magickou sílu, takže zůstanou nadlouho vryta v
mé paměti. Co mě nejvíce oslovilo? Můj prostor je
omezený, a tak se zmíním jen o několika mých osobních
perlách.

Šárka a Honza na nejjižnějším místě jižního ostrova

Jeskyně v Paparoa NP, kde jsme se sami, bez průvodců,
ale taky bohužel bez pořádného osvětlení, mohli procházet
a plazit mezi krápníky jak vystřiženými z Moravského
krasu. Noclech v přímé blízkosti Pancake Rocks nebyl též
k zahození. Pozorovat stříkající pěnu, poslouchat působivé
hřmění mořských vin a to vše pod rozsvícenou hvězdnatou
oblohou, no, lahůdka. Lesní klenba poblíž Hokitiki,
ozdobená svítícími červy, mi dala možnost zapomenout na
mou pochroumanou horní končetinu. Jen kdyby tu
nádhernou atmosféru nerušila spousta hřmotných turistů.
Díky Copland treku jsme mohli v krátkém čase projít
všemi stupni ostrovní přírody, od pralesa až k ledovcům.
A nic nás v Copland Passu nemohlo odměnit víc, než sice
poněkud nesmělé a rozpačité, ale přece jen nějaké
vykouknutí místního velikána Mount Cooku zpoza
hojných mračen. Queenstown mě nezaujal svým na turisty
číhajícím centrem, ale především svým okolím. Skippers
kaňon byl natolik působivý, že jsem se rozhodla učinit
výjimku z finančního škrcení a ukotvila jsem tohle
nádherné místo ve svých vzpomínkách i pěkně drahým,
ale nej... novozélandským bungy jumpem. Potkat během
dvou cyklistických dnů jen pár farmářů, tisíce ovcí a krav,
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vína do České republiky. Bohužel nám bylo striktně sděleno, že
distribuci do východní Evropy provádí němečtí obchodníci. Toto
považujeme za velkou chybu vinařských podniků Nového
Zélandu, protože přímé dovozy by byly pro nás jistě zajímavější
než předražené výrobky reexportované přes třetí země. Stejná
chyba se stala i v dovozu kiwi do ČR a SR, protože velice
oblíbené ovoce je k nám importováno přes Itálii a další země
západní Evropy, které ovšem záhy začaly pěstovat kiwi ve
sklenících na jihu kontinentu a postupně tak nahradily přímý
dovoz z Nového Zélandu. Výsledkem je, že kiwi z Itálie je
nezralé, tvrdé a kyselé a lidé u nás ho téměř přestali kupovat.
Přes všechny nesnáze doufáme, že se podaří vybudovat v brzské
době lepší obchodní svazky než doposud. Na závěr našeho
pobytu chceme poděkovat všem Novozélanďanům, se kterými
jsme se setkali a všem našim krajanům za vytvoření milé a
příjemné atmosféry - jmenovitě paní Maherové a Skálové, pánům
Trombíkovi, Janovcovi a Gajdůškovi.
_______ Napsal Michal Jirkovský a upravila Markéta Slepčíková

............

Asociácia Cechov a Slovákov v Aucklande
1 / 273 Pakuranga Road, Pakuranga, Auckland

Budou Češi obchodovat na Novém Zélandě?

Ne dnech 11.11. - 15.11.1999 navštívila Auckland delegace
Česko-Africké obchodní komory z Prahy. Cílem cesty bylo
hledat nové obchodní kontakty pro firmy z České a Slovenské
republiky, jak v exportu tak v importu. Delegaci tvořili dva
zástupci obchodní komory (Michal Jirkovský - předseda a Dr.
Bohuslav Jirkovský - poradce) a majitelka Velkoobchodu
Zástupci Obchodní komory též ve Wellingtonu
Rakovník, paní Soňa Grosseová, která obchoduje s koženou
Ve středu 23.11.1999 přiletěla do Wellingtonu skupina
galanterií.
obchodníků z Prahy. Při přestupu mezi letadly měli pouze 5
Ačkoliv se výše zmíněná komora specializuje především na
hodin čekání, ale to stačilo k tomu, aby byli přivítáni
Afriku, její členové projevují nyní mimořádný zájem o nová
Honorámím
konzulem Mirkem Paulikem v doprovodu místního
obchodní teritoria jako je například Nový Zéland.
podnikatele pana Ivo Braunera. Tito pro ně organizovali
Jako představitelé Obchodní komory jsme proto využili
prohlídku města. Se skupinou se také setkaly paní Lída
doporučení ministerstva zahraničních věcí v Praze a kontaktovali
Český a Slovenský klub na Novém Zélandě, Honorámího
Hawthorne a Iva Breadshaw, které některé z cestujících znaly z
konzula ČR ve Wellingtonu a Českou a Slovenskou asociaci v
domova
Česko-Africká obchodní komora má 80 členů a zprostředkuje
Aucklandu. Především Asociace i Konzulát nám poskytli
styky
mezi českými podnikately a podniky a jejich protějšky v
neocenitelné informace, rady i pomoc při organizování schůzek.
Předsedkyně České a Slovenské asociace paní Marika Maher má
Africe a Jižní Americe. Snaží se teď rozšířit svoji působnost také
do Austrálie a do Pacifiku. Na Novém Zélandě měli jednání v
v Praze vynikající pověst jako krajanka na Novém Zélandě, která
Invercargillu a v Aucklandě. Hledají distributory pro české zboží
dokáže řešit jakékoliv požadavky nebo problémy českých a
a investory nebo partnery pro české podniky. Přivítali by s radosti
slovenských občanů mimořádně aktivně.
Českou obchodní komoru na Novém Zélandě se kterou by mohli
Bohužel naše Česko-Afncká obchodní komora se musí zcela
spolupracovat. Článek napsal Honorám! konzul Mirek Paulik
distancovat od některých občanů České
republiky, kteří svým chováním poškozují
její dobré jméno a budeme v této věci
informovat i ministerstvo zahraničních věcí
v Praze.
Nový Zéland považujeme za jednu z
nejkrásněších zemí světa s nádhernou
přírodou a dobrými lidmi a trochu i
závidíme našim krajanům z bývalého
Československa, že se usadili zrovna zde.
Z hlediska obchodního se domníváme, že
se nám podařilo během krátkého pobytu
zde navázat první kontakty na vývoz
kožené galanterie, lékařské a stavební
techniky z České republiky, apod. V
budoucnu chceme podpořit i zřízení české
nebo slovenské firmy přímo na Novém
Zélandě, tak jako dříve existovaly desítky
úspěšných afiliací v zahraničí, které se po
revoluci v roce 1989 nerozumně a bez
náhrady zrušily. Toto je i jeden z důvodů
současných exportních problémů ČR a SR
Obchod je vždy oboustranná záležitost a Z leva paní Lída Hawthorne, pan Jirkovský, pan Ivo Brauner (místní podnikatel), pan
Michal Jirkovský (prezident Česko-Africké obchodní komory), paní Soňa Grosseová
proto jsme uvažovali též i o dovozu do
(obchodnice s koženými luxusními výrobky v Praze) a paní Iva Breadshaw z
střední Evropy. Na Obchodní komoře v
Wellintonu pň přivítání v hotelu Park Royal
Aucklandu jsme projevili zájem o dovoz
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nezamestnanosti dosiahla 35,3 %. Situácia nebola oveľa lepšia
ani v okrese Krupina, kde mali k dispozícii tri voľné miesta a v
Poltári sedem. Ku koncu októbra OÚP v rámci kraja ponúkali
513 voľných miest, na jedno z nich pripadá 142 evidovaných
nezamestnaných. Miera nezamestnanosti sa v minulom mesiaci
v kraji mierne znížila a predstavovala 21 %. OÚP evidovali
takmer 72 800 nezamestnaných, z nich viac ako 69 400 môže
nastúpiť do zamestnania hned’ po predložení ponuky vhodného
pracovného miesta. Z celkového počtu ženy tvorili vyše 46 % a
osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť takmer 29 %. Podporu
v nezamestnanosti poberá zhruba 18 % nezamestnaných.
Problém dlhodobo nezamestnaných sa najvypuklejšie prejavuje
v okrese Revúca, kde tvoria takmer 70 %. Pokles
nezamestnanosti v októbri zaznamenali v šiestich z 13 okresov
kraja. Okresom s najvyššou nezamestnanosťou trvalo zostáva
Rimavská Sobota, nasleduje Revúca (33) a Veľký Křtíš (29,8 %).
Pravda 30.11.1999

Slovenské zlato sa vráti v minciach
Viac ako štyri tony slovenského zlata v držbe Českej národnej
banky (ČNB) nemá podobu zlatých tehličiek, ako sa väčšina
verejnosti domnievala, ale zlatých mincí. Podľa Pavla Palivca z
tlačového oddelenia ČNB sú slovenské mince ťažké ako česká
50-korunová minca. Lidové noviny priniesli správu, že ide o asi
410-tisíc mincí. Na transporte na Slovensko sa budú podieľať
slovenská i česká strana. Pred začatím transportu skontrolujú
pravosť zlata experti.
Nový Čas 26.11.1999

Pomoc Európskej únie pri rozvoji Slovenska
Vyrovnané regióny
Všetci občania majú mať rovnaké príležitosti, preto prioritou EU
je vyrovnávanie rozdielov medzi menej a viac rozvinutými
oblasťami. Vyše jednej tretiny financií dáva EÚ na regionálny
rozvoj. Celková pomoc pre nás v rámci troch programov
Európskej komisie (EK) PHARE 2000, Ispa a Sapard v priebehu
troch nasledujúcich rokov predstavuje maximálne 122 miliónov
eúr ročne, uviedol veľvyslanec EK na Slovensku Walter Rochel.
Peniaze z EK sa pridelia len na konkrétne projekty, na ktoré
budeme musieť prispieť štvrtinovým dielom. Zástupcovia
komisie pomáhali pri zostavovaní Integrovaného plánu
regionálneho a sociálneho rozvoja SR, ktorým by sa mala vláda
zaoberať na budúci týždeň. Z neho vychádza, že naše územie v
zmysle kritérií EÚ bude rozdelené na štyri kraje, na Bratislavu s
okolím,
zo
súčasného
Košického,
Prešovského
a
Banskobystrického kraja sa vytvorí východná oblasť.
Severozápadná vznikne zo Žilinského a Trenčianskeho kraja a
juhozápadná z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Plán berie ešte
do úvahy dnešných osem krajov.
Pravda 27.11.1999

Dánsko vyhlásilo vízový režim pre Slovensko
Dánske kráľovstvo zavádza pre občanov SR dočasný vízový
režim počnúc polnocou z 29. novembra na 30. novembra. Podľa
oficiálnej informácie Ministerstva vnútra Dánskeho kráľovstva
Dánsko zavádza vízovú povinnosť v súvislosti s výrazným
nárastom počtu občanov SR žiadajúcich o politický azyl, pre
ktoré sú len veľmi zriedkavo opodstatnené dôvody. Včera o tom
informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR. Na
základe tohto opatrenia môžu občania SR počnúc dňom 30.
novembra cestovať do Dánska len s platným vízom Dánskeho
kráľovstva. Termín ukončenia tohto dočasného opatrenia dánska
strana zatiaľ neoznámila Vízová povinnosť sa netýka držiteľov
diplomatických a služobných pasov. Dánsko je po Veľkej
Británii, Fínsku a Nórsku štvrtou krajinou, ktorá zaviedla vízovú
povinnosť pre občanov SR v súvislosti s nárastom počtu
žiadateľov o politický azyl.
Slovenská Republika 30.11.1999

Riaditeľ
sekcie
vyšetrovania MV SR
Jaroslav Ivor (vľavo)
ukazuje novinárom
dve rôzne fotografie
Jozefa
Roháča,
jedného
z
obvinených z vraždy
Róberta Remiáša.

N.B.S. Kurzový lístok platný od 7.12.1999

Vražda Róberta Remiáša po tri a pol roku objasnená
VÝBUŠNINA OD POTKANA JURAJ HANDZO

Austrálie

1 AUD

26.90Sk.

česká republika

1 CZK

1.18Sk.

EMU

1 EUR

42.78Sk.

Německo

1 DEM

21.87Sk.

USA

1 USD

42.59Sk.

Pomoc archívov

Vražda Róberta Remiáša, jednej z kľúčových postáv v kauze
zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny, je objasnená Z jej
spáchania sú obvinení Imrich Oláh z Bratislavy a Jozef Roháč z
Levíc.
Pravda 30.11.1999

Slovenský národný archív (SNA) sa zaoberá aj vyhľadávaním
dokladov týkajúcich sa privatizácie a reprivatizácie, reštitúcií a
rehabilitácií občanov vystavených represáliám v rokoch 1939-45,
1945-48 a po roku 1948. V pondelok to uviedol riaditeľ odboru
archívnictva sekcie verejnej správy MV SR Peter Kartos.
Uvedená sekcia už odškodnila 3132 osôb, z toho 248 občanov,
ktorí prežili tábory nútených prác, 783 násilne vysťahovaných
občanov, 1316 bývalých príslušníkov cirkví a reholí atď. Suma
vynaložená na odškodnenie predstavuje 51,8 mil. korún.
Pravda 7.12.1999

Pokles nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji
Málo voľných miest
Jediné voľné miesto mal ku koncu októbra v ponuke Okresný
úrad práce (OÚP) v Rimavskej Sobote, kde miera
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Zemřel
Josef Lux,
čestný
člověk
a
významný
politik
Podle
prezidenta
Václava Havla
ztrácí
Česká
republika
v
Josefu Luxovi
čestného člověka a významného politika
Se smrtí bývalého předsedy křesťanských
demokratů Josefa Luxe ztratila Česká
republika podle prezidenta Václava Havla
otevřeného a čestného člověka, kterému
bylo cizí intrikování. O zhoršujícím se
zdravotním stavu Josefa Luxe, který
zemřel v americkém Seattlu, se prezident
dozvěděl v neděli večer od jeho manželky
Věry. Luxův odchod je těžkou ztrátou pro
jeho rodinu, stranu, parlament, českou
politiku a českou zemi, řekl prezident s
tím, že ho s Luxem pojilo přátelství. "Byl
to člověk otevřený, čestný, který
neintrikoval, který uměl naslouchat
druhému, který uměl komunikovat a který
během několika let vyrostl ve významného
českého politika," pronesl prezident.
Dodal, že se Josefu Luxovi podařilo
obnovit ve veřejném životě dobrou tradici
křesťanského
smýšlení
o
věcech
veřejných. I v době Luxovi nemoci a
odchodu z vrcholné politiky s ním byl
prezident v kontaktu. Sešel se s ním těsně
před jeho odletem na americkou kliniku,
kde se Josef Lux koncem září podrobil
transplantaci kostní dřeně, a byl v
telefonickém spojení s jeho rodinou, která
jej do Seattlu doprovázela
Rádio Praha 23.11.1999

Energie bude dražší
Vláda schválila deregulaci cen energií na
příští roky Elektrická energie v příštím
roce podraží o 15 procent a zemní plyn o
10,9 procenta Deregulaci cen energií na
příští roky schválila vláda V roce 2001
cena elektřiny vzroste o 14 procent a cena
zemního plynu o sedm procent, v roce
2002 elektřina podraží o 13 procent a
zemní plyn o 5,7 procenta
Rádio Praha 23.11.1999

Děkujeme, odejděte!
Výzvu "Děkujeme, odejděte!" podepsalo
podle odhadů 50.000 lidí Již zhruba
50.000 občanů se za posledních pět dní
připojilo k výzvě "Děkujeme, odejděte!",
v níž někdejší studentští aktivisté z roku
1989 přesně po deseti letech od začátku
listopadové revoluce doporučují politické
reprezentaci rezignaci. Lidé z celé
republiky se k prohlášení připojují
elektronickou poštou, faxem, dopisy nebo
podpisem
na
petiční
archy.
Na
"studentskou výzvu" reagovali politici,
kterým
byla adresována,
rozdílně.
Předseda vlády Miloš
Zeman ji
bagatelizoval, když ji označil za
"pubertální" a prohlásil, že jí nehodlá
věnovat další pozornost Šéf Poslanecké
sněmovny Václav Klaus zase hovořil o
frustraci signatářů a doporučil jim vstoupit
do politiky. Za oprávněnou označili výzvu
předsedové KDU-ČSL a Unie svobody Jan
Kasal a Jan Ruml, kteří jejím autorům
nabídli i osobní setkání. Signatáři ocenili
podporu, které se výzvě dostalo například
od prezidenta Václava Havla nebo
kardinála Miloslava Vlka
Radio Praha 23.11.1999

Podle evropského komisaře Guntera
Verheugena by k řešení
česko-sudetoněmeckých
problémů prospělo vzájemné jednám
Česká republika má všechny předpoklady
stát se rychle členem Evropské unie. Řekl
to komisař unie Günter Verheugen na
brněnské konferenci koordinační rady
Česko-německého diskusního fóra Dodal,
že čeští občané by ale měli pro vstup do
unie vyvinout určitou národní ctižádost,
protože
myšlenka
evropského
sjednocování je podle něj tím nejlepším,
co Evropa v tomto století přinesla
Konference, která v pátek začala v Brně,
se účastní 150 politiků, politologů,
představitelů vysokých škol, justice a
studentů.
Radio Praha 28.11.1999

Prezident nechce, aby se protahovala
jednání o nové vládě
Prezidentu Václavu Havlovi nepřipadá
prospěšné vést měsíce rozpravu o nové
vládě, když té nynější zatím nehrozí, že by
jí
Poslanecká
sněmovna
vyslovila
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nedůvěru.
Situace
je
podle
něj
zablokovaná kvůli tzv. opoziční smlouvě
ODS a ČSSD, díky níž sociální demokraté
sestavili vládu "Domnívá-li se ODS, že
tato vláda je špatná a že má být nějaká
jiná,
ať
už
superkoaliční
nebo
super-superkoaliční nebo jakákoli, pak má
vypovědět tu smlouvu a dát vládě
nedůvěru,"
zdůraznil
prezident
v
sobotních Rozhovorech v Lánech na
adresu vleklých jednání o nové podobě
kabinetu.
Rádio Praha 28.11.1999

Ústavní činitelé se v budově
Poslanecké sněmovny v Praze
rozloučili s Josefem Luxem
Památku zesnulého Josefa Luxe, bývalého
předsedy KDU-ČSL, uctili v úterý v
budově Poslanecké sněmovny v Praze
ústavní činitelé. Smutečního setkání se
zúčastnili
prezident Václav Havel,
předseda sněmovny Václav Klaus,
poslanci, senátoři a další hosté.
Poslední rozloučení s Josefem Luxem se
uskutečnilo týž den odpoledne v kostele
sv. Františka v Chocni na Ústeckoorlicku.
Po zádušní mši, kterou sloužil arcibiskup
Karel Otčenášek, byly Luxovy ostatky
převezeny na hřbitov v Hemžích, kde byly
uloženy do rodinného hrobu. Na poslední
cestě jej, kromě rodiny, doprovodily
zhruba dva tisíce Udí, kteří se do Chocně
sjeli z nejen z Luxova rodného kraje, ale i
z celé republiky.
Rádio Praha 1.12.1999

Jiří Havlíček složil poslanecký slib a ve
sněmovně nahradil Josefa Luxe
Nástupcem bývalého předsedy KDU-ČSL
Josefa Luxe se stal v Poslanecké
sněmovně Jiří Havlíček. V úvodu
sněmovní schůze totiž složil v úterý
poslanecký slib, který předepisuje Ústava
ČR. Příchodem Havlíčka do sněmovny se
počet lidoveckých zákonodárců vrátil na
původních 20. Ze šesti stran zastoupených
v dolní parlamentní komoře mají lidovci
čtvrtý nejpočetnější poslanecký klub.
Rádio Praha 1.12.1999

Z jednání Poslanecké sněmovny
Drtivou většinou hlasů schválila v úterý
Poslanecká sněmovna vládou navržený
zákon o odejmutí 14. platů ústavních

činitelů v původním znění. Odmítla tak
senátní pozměňovací návrh, podle něhož
neměl být letošní 14. plat odejmut
soudcům. Předloha by měla platit i pro rok
2000.
Sněmovna dále schválila zákony o
občanských průkazech a pasech. Podle
nich by jejich vydávání měly od policie
převzít okresní úřady. Normy však
nabývají platnosti nikoli prvního ledna, ale
dnem, kdy nabyde účinnosti zatím
neschválený zákon
o
informačním
systému evidence obyvatel. To by mělo
být nejpozději 1. července příštího roku.
Poslanci rovněž schválili vládní návrh
zákona, který má jednoznačně vymezit a
do určité míry i zpřísnit podmínky pro
pobyt cizinců na českém území. Poslanci
přitom přijali pozměňovací návrhy, se
kterými jim tuto předlohu vrátil Senát.
Rádio Praha 1.12.1999

prosazovat právo občanů na práci,
respektování všech forem vlastnictví a
zachování ekonomické a státní suverenity.
Rádio Praha 1.12.1999

Cibulka: Na silových ministerstvech
jsou bývalí pracovníci StB
Řada agentů bývalé Státní bezpečnosti
údajně stále pracuje na ministerstvech
vnitra, zahraničí a obrany. Na tiskové
konferenci to v úterý uvedl novinář Petr
Cibulka s tím, že pro toto tvrzení existuje
řada důkazů. Podle něj především
komunistická rozvědka má velmi rozsáhlé
pozice
na
ministerstvu
zahraničí.
Cibulkovi také není jasné, proč ministr
Kavan chrání tyto kádry komunistické
špionáže na ministerstvu zahraničí státu,
který je členem NATO. Konkrétní jména
agentů StB, kteří mají na ministerstvu
zahraničí pracovat, však neřekl.
Rádio Praha 1.12.1999

Prezident Havel předal jmenovací
dekrety 14 novým soudcům
Čtrnáct nových soudců jmenoval v úterý
na Pražském hradě prezident Václav
Havel. Jak při aktu uvedl, s každým
jmenováním nových soudců, z nichž je
většina mladší 30ti let, roste naděje, že se
česká justice oprošťuje od komunistické
minulosti. Přestože jsou téměř každý
měsíc jmenováni noví soudci, je stále
zhruba polovina sloužících ochránců práva
spjatá s komunistickou minulostí a soudila
už před rokem 1989. Výměna vázne i
proto, že je jich v oboru nedostatek.
Rádio Praha 1.12.1999

Moserová, která je v čele UNESCO,
chce také pomoci zviditelnit svou zemi
Nová předsedkyně Generální konference
organizace OSN pro výchovu, vědu a
kulturu (UNESCO) senátorka Jaroslava
Moserová
je
přesvědčená,
že
prostřednictvím
své
nové
funkce
napomůže i zviditelnit Českou republiku
ve světě. Zájem o působení Moserové v
nové funkci projevil prezident Václav
Havel, který se s ní v úterý sešel na
Pražském hradě. Hovořili také o úmyslu
pozvat na návštěvu České republiky
nového generálního ředitele UNESCO
Koičiro Macuuru.
Rádio Praha 1.12.1999

V Brně vznikla nová politická strana
Mladí demokraté
Nová politická strana byla založena v
Brně. Dostala jméno Mladí demokraté a
její členové se dosud v žádné politické
straně neagažovali. Mladí demokraté chtějí

Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

22.64Kč.

Británie

1 GBP

57.47Kč.

EMU

1 EUR

36.09Kč.

Německo

1 DEM

18.45Kč.

N. Zéland

1 NZD

18.04Kč.

100 SKK

84.36Kč.

1 USD

35.86Kč.

Slovensko

USA

Č.N.B. Platné od 7.12.1999

Okupační stávka mosteckých horníků
Včera ráno odmítlo 179 horníků dolu
Kohinoor v Mariánských Radčicích na
Mostecku vyfárat ze směny. Žádají vládu,
aby začala o situaci na dole okamžitě
jednat Místopředseda vlády Vladimír
Špidla jim slíbil, že o připravovaném
uzavření dolu bude kabinet velmi
intenzivně jednat a hledat rozumné řešení.
Horníci chtějí v podzemí zůstat do
jednoznačného vyjádření vlády.
Press Centrum 2.12.1999

Rezignace Ivana Davida
Ivan David se chystá odstoupit z funkce
ministra zdravotnictví. Premiér Miloš
Zeman včera toto Davidovo rozhodnutí
oznámil prezidentovi Václavu Havlovi.
Prezident očekává, že Davidovu rezignaci
dostane příští týden. Rozhodnutí však
odkládá až po prostudování zprávy o práci
ministerstva zdravotnictví.
Press Centrum 2.12.1999

12

Zmrtvýchstání poldovské ocelárny
Výrobu vysoce legované oceli včera v
kladenské Poldi obnovil její nový vlastník,
firma Scholz Stahlzentrum - Ost, s.r.o.
Kladno. Chod pece bude pokračovat v
nepřetržitém čtyřsměnném provozu, na
který 13. prosince naváží provozy
kováren. Poldi zaměstnává 80 pracovníků
a do 13. prosince bude přijato dalších
zhruba 100 kovářů a 30 zaměstnanců
tepelných úpraven.
Press Centrum 2.12.1999

Výstava zvyků spojených s lidovým
náboženstvím
Tradiční zvyky spojené s lidovým
náboženstvím představuje výstava v
uherskohradišťstkém Slováckém muzeu.
Jedná se o první výstavu svého druhu po
padesáti letech. Výstava je rozdělena do
čtyř základních oddílů, které zobrazují
zvyky spojené s narozením dětí, prvním
svátým přijímáním, svatbou a pohřbem.
Unikátem je sbírka 13 moravských
hodových práv, jež starosta mladým
propůjčoval při posvícení. Výstava s
názvem Vzácný pane hospodářů potrvá do
24. dubna 2000.
Rádio Praha 3.12.1999

Ministerstvo financí zdražuje plyn,
elektřinu a ceny Telecomu
Ministerstvo financí vydalo výměr, kterým
od 1. ledna roku 2000 zvýšilo nové
maximální ceny zemního plynu a
elektrické energie pro domácnosti a ceny
telekomunikačních
poplatků.
Ceny
elektrické energie a zemního plynu příští
rok v porovnání s letošní cenovou úrovní
v průměru vzrostou shodně o 15 procent.
V jednotlivých tarifech se však zdražení
bude lišit.
Rádio Praha 4.12.1999

Eastman Chemical koupil Chemické
závody Sokolov
Americký koncem Eastman Chemical
dnes podepsal smlouvu o koupi státního
podílu 73,74 % akcií Chemických závodů
Sokolov (CHZS). Cena na níž se obě
strany dohodly nebyla uvedena, avšak
podmínky smlouvy by měly odpovídat
usnesení vlády, které předpokládá, že za
státní podíl zaplatí koncem 150 milionů
Kč a dalších 1,12 miliardy Kč uhradí jeho
dceřiná společnost Lawter Intemaiional
Luxembourg za závazky CHZS vůči
Konsolidační bance.
ČTK7.12.1999
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Sportovrtí událostí
Brankář Roman Turek byl vyhlášen
nejlepším hráčem NHL
Brankář Roman Turek ze St. Louis Blues
byl vyhlášen nejlepším hráčem Národní
hokejové ligy za uplynulý týden. Převzal
tak štafetu od útočníka Pittsburghu
Jaromíra Jágra, který získal toto ocenění
předním.
Rádio Praha 23.11.1999

v

Č

eská běžkyně na lyžích Kateřina

Neumannová skončila šestá v
úvodním závodě Světového poháru ve
švédské Kiruně. Na trati 5 kilometrů
klasicky
triumfovala
Norka
Bente
Martinsenová Další dvě české závodnice
se do bodované třicítky nevešly: Zuzana
Kocumová doběhla osmatřicátá, Kamila
Rajdlová skončila na 53. místě.
Rádio Praha 28.11.1999

F

Česká pilotka Zejdová překonala v
Austrálii dva světové rekordy

MS v házené žen. Výsledky:
Skupina B:
Rumunsko - Pobřeží slonoviny 33:15
(18:5)
Rakousko - Kuba 37:27 (15:13)
Francie - Ukrajina 18:16 (11:7)

Skupina C:
Makedonie - Argentina 33:10 (10:3)
Německo - Angola 20:20 (10:10)
Dánsko - Japonsko 28:15 (13:8)

Skupina D:
Korejská republika - Brazílie 27:20
(14:10)
Maďarsko - Kongo 39:17 (17:10)
Rusko - Čína 38:21 (17:10)
Press Centrum 2.12.1999

Hokej
Basketbal - kvalifikace na ME
Muži:
ČR - Rakousko 94:65
Ženy:
ČR - Španělsko 47:54
Press Centrum 2.12.1999

otbalisté Dmovic prohráli v 15.kole

Gambrinus ligy se Spartou 0:1,
Hradec remizoval s Příbramí 1:1, Olšany
porazily Olomouc 1:0, stejně jako Liberec
Ostravu, Opava zvítězila nad Jabloncem
2:0 a Žižkov nad Teplicemi 3:1.
Rádio Praha 29.11.1999

V

25.kole hokejové extraligy Českého
Telecomu zdolaly České Budějovice
Zlín 4:2, Vsetín vyhrál nad Karlovými
Vary 4:1, Havířov porazil Kladno 2:1,
Pardubice remizovaly s Třincem 4:4 a
Litvínov přehrál Vítkovice 6:0.
Rádio Praha 29.11.1999

v

Č

eský hokejový mistr Slovnaft Vsetín

podlehl v závěrečném utkání v
Evropské lize Metallurgu Magnitogorsk
3:4 a skončil ve skupině A s jedním
bodem na posledním čtvrtém místě. Ruský
celek si zajistil výhrou druhé místo a
postoupil do semifinálové skupiny.
Rádio Praha 1.12.1999

T

renér české fotbalové reprezentace

Jozef Chovanec byl nominován na
cenu
nejlepšího
trenéra světa
u
reprezentačních fotbalových týmů za rok
1999. Na seznamu je vedle Chovance
dalších čtyřiadvacet kandidátů. Trofej,
kterou tradičně uděluje Mezinárodní
federace fotbalových historiků a statistiků,
bude předána 4. ledna na galavečeru v
německém Rotenburgu.
Rádio Praha 1.12.1999
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Svůj
vlastní
světový
rekord
v
bezmotorovém létání na vzdálenost na
trojúhelníkové trati v patnáctimetrové
třídě letounů překonala výkonem 1012
kilometrů česká pilotka Hana Zejdová
Současně v rámci australské expedice
Kangaroo vytvořila i další světový rekord,
když dosáhla při tomto letu průměrné
rychlosti 116,18 km/h. Zejdová je první
žena na světě, která na trojúhelníkové trati
překonala vzdálenost jednoho tisíce
kilometrů.
Rádio Praha 4.12.1999

’’Fotbal - vášeň 20. století”
Je kniha která se vrací na knižní pulty.
Výpravná
publikace
o
historii
i
současnosti nepopulárnějšího světového
sportu se po více než třech letech vrací na
knižní pulty v nové, rozšířené podobě. Pod
titulem "Fotbal - vášeň 20. století"
dostávají fanoušci do rukou druhé vydání,
které už zahrnuje cestu českých fotbalistů
k evropskému stříbru i úspěšnou
kvalifikaci na EURO 2000. Autor,
dlouholetý fotbalový novinář Milan
Macho, se pokusil vykreslit magickou hru
v
celém
jejím
vývoji,
zachytit
nejvýznamnější události a představit
největší hvězdy. Zasvěcený text je
doplněn množstvím unikátních fotografií
i podrobnými statistikami.
Rádio Praha 3.12.1999

Podle novinářů je nejlepším českým
fotbalistou podzimu KoUer
Fotbalista belgického Anderlechtu Brusel
Jan Koller zvítězil v podzimní části ankety
Zlatý míč České republiky, v níž domácí
žurnalisté volí nejlepšího hráče roku.
Celkový vítěz, držitel trofeje za rok 1999,
bude znám 15. prosince. V jarní polovině
ankety byl nejlepší Patrick Berger z
Liverpoolu Berger skončil na podzim
třetí, před něj se dostal ještě Pavel
Nedvěd, hrající za Lazio Řím. Konečné
pořadí Zlatého míče ČR 1999 stanoví
součet bodů v obou částech ankety.
Rádio Praha 4.12.1999
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26. kolo hokejové extraligy skončilo s
těmito výsledky:
Karlovy Vary - Znojmo 7:5
Kladno - Vsetín 1:6
Slavia Praha - Havířov 1:5
Vítkovice - Sparta Praha 2:3
Zlín-Litvínov 3:1
Třinec - České Budějovice 5:7
Plzeň - Pardubice 3:2
Tabulku vede Plzeň, druhá je Sparta Praha,
třetí Zlín.
Rádio Praha 4.12.1999

Plzeň porazila Budějovice a opět vede
extraligu
Hokejisté Plzně se po vítězství 6:3 nad
Českými
Budějovicemi
v
utkání
osmadvacátého kola vrátili do čela
extraligové tabulky. Vedoucí příčka patřila
do dnešního odpoledne pražské Spartě po
předehrávce z 30. listopadu s Třincem
(5:1). Plzeň má na Pražany před
reprezentační přestávkou náskok jednoho
bodu, ale odehrála o utkání více. Třetí je v
tabulce Zlín, který dnes remizoval v
Havířově 3:3. Remízou 3:3 v Karlových
Varech se uvedl na kladenské lavičce noví
trenér Eduard Novák, který dnes nečekaně
nahradil odvolaného Otakara Vejvodu.
Domácí zachránili bod až v poslední
vteřině zápasu, kdy se trefil za Bílkova
záda Filip.
Český tisk 7.12.1999

Nejnovější model Škoda Fabia
obdivován v Uherském Hradišti v
sobotu 4.12.1999

"Odlesky dějin československého exilu"

Nabídka encyklopedií DIDEROT

Kniha kterou napsal Jan Filípek

Vážení přátelé, krajané,
ať již žijete kdekoli mimo svoji starou vlast, jistě cítíte potřebu
uchovat ve své paměti nejen rodnou řeč, ale i spoustu vědomostí,
které jste nabyli ještě v českých školách i vlastními zkušenostmi
doma. Součástí každé opravdové knihovny bývá nějaká dobrá
encyklopedie nebo naučný slovník. Stává se přece každému, že
mu z paměti vypadne jméno známého místa, osobnosti,
zapomene důležitý letopočet z českých nebo i světových dějin,
nemůže si vzpomenout na český název nějakého živočicha, i
když jej zná anglicky, nebo naopak zná jeho jméno a neví, co si
pod ním má představit a rád by si to všechno někde připomněl
nebo ověřil. Kdysi býval spolehlivým zdrojem Ottův slovník
naučný, dnes se jím v České republice stávají encyklopedie
nakladatelství DIDEROT, které bychom Vám chtěli tímto
článkem představit.
Naše soukromé nakladatelství DIDEROT vzniklo po roce 1989
a zabývá se jako jediné v ČR výhradně vydáváním všeobecných
encyklopedií. Jejich potřeba na trhu je permanentní a vzhledem
k neexistenci nové moderní encyklopedie tohoto druhu (takřka
od dob Ottova slovníku naučného donedávna) byly veřejností i
odbornou, uvítány velmi vřele.
Jde zejména o novou, osmidflnou encyklopedii DIDEROT,
rozšířenou a zaktualizovanou na 100 000 hesel, přes 7 200
obrázků, grafu, mapek, atď, opět ve vysoké kvalitě, tištěno na
křídě. Grafické ztvárnění textové části knihy zůstává stejné jako
u osvědčené předchůdkyně.
Dále nabízíme novou verzi našeho CD-ROM - výrazně
vylepšenou oproti první verzi. CD obsahuje rovněž dvojnásobné
množství dat (stejných 100 000 hesel a jako 8 dílů knih, 370
zvukových ukázek, je zde výraznější lepší možnost fulltextového
vyhledávání i hypertextu oproti 1. verzi, více obrazového
materiálu, interaktivních map a animovaných ukázek

Ze stínu nacistické šibenice, a pravděpodobné komunistické
věznice, do exilu v Německu, Anglii, Austrálii a konečně trvalé
usazení v slunné Kalifornii, to je napínavé dobrodružné
přežívání, život a prožitky Jana Filípka, muže přímo v dobrém
smyslu posedlého neúnavnou vůlí neustále něco budovat a
organizovat, navzdory všem překážkám, které položili zlomyslní
lidé a míru a dobročinosti nepřející doba do cesty.
Filípek se v úvodu knihy táže, jak jsme se dostali do exilu, v co
jsme doufali, co nám hrozilo, čeho jsme chtěli dosáhnout a čeho
jsme dosáhli. Na tyto a mnohé další otázky odpovídá z nadhledu
požehnaného života bystrého pozorovatele historického vývoje
XX. století.
Úvahy o minulosti - Filípek věří, že “vědomí minulosti dělá
vědomí národa” - přítomnosti a budoucnosti zaznamenal ve třech
částech. V 1. pojednává mj. o příčinách zániku demokracie v
ČSR jako důsledku války.
V 2. části autor analyzuje problémy Sovětského svazu a
komunistické převzetí moci v ČSR v únoru roku 1948,
prostředky a prostředí v zemi, v níž byly “vlajky v oknech a
prázdno v duši”.
V3. části se Filípek idealisticky zamýšlí nad smyslem a osudem
exilu. Dochází k závěru, že “nacistická, stejně jako komunistická
éra totalitní moci přinesla zásadní poučení: materiální bohatství
je méně důležité než osobní svoboda”. Věčnou platnost tohoto
vyznání by si měli uvědomit všichni, kdož v dnešních dnech v
České republice - jak ukazuje výzkum veřejného mínění - opět
koketují s komunisty, kteří slibují úžasné “sociální jistoty” všeho
druhu - zadarmo. Podle známého aforismu ten kdo se nepoučí z
historie je odsouzen k tomu, aby ji opakoval. Dostanou-li se
komunisté opět k moci, budou mít Češi v ČR, co chtějí. “Tichá
většina” si bude moci opět denně a každoročně gratulovat k
dalšímu prohranému vítězství ve věčném zápolení proti tyranii.
Odlesky dějin čs. exilu je kniha v mistrně vytříbené češtině.
Autor píše vtipným a obsahově zhuštěným stylem o tom, co
každý z exulantů prožíval na vlastní kůži a ve vlastním vědomí
a svědomí. Filípek je jeden z posledních skoro vymřelých
českých mecenášů. Vydal knihu vlastním nákladem v tiskárně dr.
Eduarda Grégra a syn v Praze. Zařídil rozeslání do 650 českých
knihoven a všem členům Parlamentu a Senátu. To je úctyhodný
politický čin. Žádný český politik a čtenář se nebude moci v
budoucnosti vymlouvat, že nebyl důkladně informován o
problémech, nadějích a zklamáních jak čs. exilu, tak o částečně
odhalených,
ale
dosud
nepotrestaných
velezločinech
komunistických režimů v Sovětském svazu, v ČSR a po celém
světě.
Objednávky pro ČR a Evropu vyřizuje Ing. F. Chvojka,
31 V Olšinách, 100 00 Praha 10, ČR.
Cena: V ČR je 175.00 Kč., do Austrálie Oodní poštou) 20.00
australských dolarů. Ceny včetně poštovného a obalu.

Všeobecná encyklopedie DIDEROT v osmi svazcích obsahuje 100 00 hesel, 7 200 kvalitních, převážně barevných
ilustrací v provedení na křídovém papíře.

Cena čtyřsvazkové encyklopedie verze činí pro zámoří
119.00 USD - z toho 25 USD je na poštovné, balení a proclení.
Cena v ČR je 3 192 Kč.

Cena encyklopedie na CD-ROM byla stanovena pro zámoří
na 92.00 USD - z toho 12.00 USD bude činit poštovné.
Cena v ČR je 2.999 Kč.
Veškerou korespondenci zasílejte k rukám paní M. Fialkové

DIDEROT, s.r.o.
ing. M. Fialková
Rybná 14
110 00 Praha 1
Czech Republic
Telefon: 00420 2 2184 1001,
E-mail: martinaf@diderot.cz

Fax: 00420 2 2184 1000

Po obdržení platby nebo po prověření šeku Vám bude
encyklopedie ihned zaslána. (Knižní verze poštou - doba dodání
cca 4 týdny od doručení šeku nebo 2 týdny od převodu na
bankovní účet, CD verze letecky.)

Požehnané vánoce a vše nejlepší v novém roce přeje,
Stanislav Berton, Sydney, Austrália
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Upozorňujeme, že jako obvykle v
lednu schůze nebude»
Příští schůze bude první středu
v únoru 2.2 «2000
v__________________ ___________________1

LEDNOVÉ BARBECUE
Barbecue se bude konat
v neděli 23. ledna 2000,
od 12.00 přibližně do 5.00 hod.
zase na známém místě na Kaitoke
Zdržíme se celé odpoledne, takže přijeďte, kdy
se Vám to hodí. Přivezte děti i vnoučata,
aťje nás co nejvíce.
Všichni jsou vítáni. Jelikož někteří mají problém
naše místo najít, přikládáme mapku parku
Kaitoke.
Pro více informací volejte předsedkyni klubu,
Janu Baborovou, Tel: 567 0510

Opožděná smutná Aucklandská zpráva

Zomrel ve veku 75 let

Ctirad Benaček
vzácny člen nášho klubu
Pohreb sa konal 7.12.1999
rozlúčilo sa s ním viac ako 200 lúdi
Ctirad bol rodený športovec, filozof,
prvotriedny manžel, otec, dedo ale
najsamprv bol rodený
Čechoslovák.
Ctirad bol členom vedenia a velmi
si dal záležať na tom aby
klub sa udržal pokope.
Bude nám velmi chýbať.

Vpřípadě špatného počasí barbecue bude odloženo

'

---------fyjd&tr útccfa, dědwjí
tá&x, těm, 6d& jti&apětč dt>
Stňífičé ttějaúým ěťáttúem, <st ftěejc jťm a, víem
čtcftáňám ’tadoateé pt&jftá, wát&d
vÓMóáúcé a dlewně Mtč jdtoswé d&
Hwéfa 'wúa, 2000
imúU dále Idtäjiwat.

Prezidentka: Marika Maher

V_____________________________ _______________________ /

í
Poslední klubovní schůzka v roce 1999
Výbor klubu děkuje všem členům kteří se zúčastnili
poslední schůze v tomto roce která se konala o týden dříve
a to ve čtvrtek 25.11.99 při které nás navštívilo několik
senátorů Českého parlamentu. Též děkujeme dámám a
pánům za jídlo které přinesli. Jsem si jist, že se naše
setkání senátorům a dámám které doprovázely senátory
líbilo. V sobotu 27.11.99 měli den relaxování na farmě u
syna pana Paulika ve Wairarapa kde se jim též velice
líbilo.
Redaktor, G. Knotek

Najbližšia schôdza je 19.12.1999
od 1.00 hod. - 6.00 hod.
vianočný obed cena 5.00 dolarů
B. Y. O. drink.
202 Gillies Ave., Epsom, Auckland
'Prcjmné jvtefťUe v&uta&ujed, evtetfaw- a
veťct
& mwmi 'toúct, přeje: Marika
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Pozor nezapomeňte! na příští klubovní schůzi.
Polský dum, středa 2. února 2000 v 19.30 hod.
Recept na Vánoční rybí polévku
Použijeme hlavu, ocas a vnitřnosti z jednoho kapra (není-li kapr můžeme použít
jinou rybu například hake), 1 1/4 litru vody, sůl, 40 g rostlinného tuku, 40 g mouky,
100 g kořenové zeleniny, 1 lžíce octa, polévkové koření, pažítka, 1 houska, 20 g tuku.
Z hlavy odstraníme žábry a oči. Očištěnou hlavu a ocas vaříme ve slané vodě. Když
je ryba uvařená téměř do měkká, přecedíme vývar a vybereme všechny kosti. Rybu
pokrájíme na malé kousky. Očištěné vnitřnosti vaříme samostatně. Z tuku a mouky
připravíme světlou jíšku, smícháme s rybím vývarem a trochou vody, přidáme na
proužky nakrájenou kořenovou zeleninu a vaříme asi 20 minut. Polévku ochutíme
octem, trochou polévkového koření a jemně nasekanou pažítkou. Nakonec přidáme
rybí maso a vařené vnitřnosti. Rybí polévku podáváme s osmaženou na kostičky
nakrájenou houskou. Místo octa můžeme použít žloutek rozkvedlaný v 1/8 litru
kyselé smetany. Potom hotovou polévku jen ohřejeme, ale nevaříme.
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Weilington, NewZeaiand. 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 N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Reportér Honza Koppan, zodpovědná redakční rada Kamila Skapa a redaktor 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

