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Poklady Olomouckých ulic a náměstí
Jedním 2 nejdůležitějších a nejsložítějších úkolů, které se
musely řešit při zakládání měst, bylo jejich zásobování vodou.
Většinou se jednalo o vodu užitkovou, protože pitná voda se
získávala nejčastěji ze studní ražených ve skále. O pitnou vodu
byla v Olomouci vždy nouze, přestože vlastní studnu měl
každý třetí dům. Protože voda ze studní nestačila pokrýt nároky
velkého města, začalo se používat užitkové vody. Ta byla do
města dopravována z ramen řeky Moravy prostřednictvím
vodáren, které se v Olomouci budovaly již od roku 1446. Ve
městě byly takové vodárny tři. Ta poslední vodu do kašen
čerpala až do roku 1905.
Svoji funkci kašny ztratily zavedením vodovodů a proto se
rušily a odstraňovaly. V Olomouci byly kašny na rozdíl od
jiných měst ponechány jako rezervní nádrže pro případ požáru.
Proto se dochovaly až do dnešní doby jako vzácné technické,
ale především umělecké památky.
Kašny v Olomouci byly umístěny na významná místa v
centru města Stojí na bývalých tržištích - dnes náměstích, a
všechny ulice, vycházejí z náměstí, byly ukončeny buď branou
nebo kašnou. Záměrem architekta bylo rozmístit kašny jako
scénu barokního divadla Kašny bývaly středem zájmu obyvatel
města Chodilo se k nim pro vodu, čehož využívali ke
schůzkám mladí lidé. Zpívalo se zde, a přetřásaly se nejrůznější
zprávy a klepy. Kašny se staly neodmyslitelnou součástí města,
němými svědky jeho radostí i utrpení.
Krásných, umělecky zdobených kašen bylo v Olomouci
původně sedm, zachovalo se nám jich pouze šest. Tento soubor
je ojedinělý a nemá co do jednoty doby svého vzniku, počtu a
citlivého rozmístění, obdoby v jiných evropských městech.
Spolu s morovými sloupy patří mezi nej významnější památky
olomouckého baroka Vznikly v letech 1683 - 1735. To, že
všechny kašny mají motivy převzaté z antiky, je důsledek
humanistického výkladu založení města Římany za spoluúčasti
slavného G. J. Caesara Také podle této staré pověsti pochází
pojmenování Olomouce od jména Caesarova hradu Iuliomons
(Juliova hora). Vybudování kašen je také dokladem vztahu
tehdejších představitelů města k umění, když neváhali
vynaložit značné prostředky na výzdobu kašen, což bylo tehdy
přepychem.
Nejcennější a nejpůsobivější je kašna Tritonů, která je dnes

umístěna na náměstí Republiky, uprostřed budov náležejících
církvi. Zhotovena byla v roce 1709 Václavem Renderem.
Vzorem pro ni byla stejnojmenná kašna na Piazza Barberini v
Římě. Tvoří ji oválná nádrž s prolamovanými stěnami. Z
nádrdže vystupuje sousoší komponované ve dvou patrech nad
sebou, oddělených rýhovanou mušlí, kterou nesou dva vodní
muži - Tritoni spolu se dvěma delfíny. V mušli je postava
chlapce, stojícího na skále obrostlé vodními rostlinami a
vedoucího na řetězech dva vodní psy. Na Dolním náměstí je
Neptunova kašna (1683), která je nejstarší dochovanou
kašnou. Sousoší uprostřed kašny tvoří poprsí čtyř vzpínajících
se mořských koní, mezi nimiž na skalisku stojí vládce moří
Neptun, kteiý v rukou drží své žezlo - trojzubec - obrácený
proti vodě a krotí jím mořské živly. V působivé prostorové
dispozici stojí Herkulova kašna (1687 - 1688) před radnicí na
Horním náměstí. Největší a sochařsky nejnáročnější
olomouckou kašnou se silným emotivním účinkem je
Caesarova kašna (1725) na Horním náměstí. Uprostřed nádrže
leží na imitovaném skalisku dva vousatí vodní muži, kteří
symbolizují soutok řek Moravy a Dunaje. Nad nimi je
monumentální sousoší vzpínajícího se koně s jezdcem v
bohatém rouchu, což není nikdo jiný než římský vojevůdce
Caesar. Za nejlepší z celého souboru kašen bývá uměleckými
historiky považována Merkurova kašna (1727) stojící na
jedné z nejdůležitějších olomouckých ulic. A konečně poslední
je Jupiterova kašna (1734 1735), která stojí poblíž
kapucínského kláštera.
Podrobnější
informace
spolu s obrázky naleznete na
Internetu
na
adresách:
www.olomouc.com
(historie)
a
též
www.olomoucko.cz
(průvodce městem).

Jupiterova kašna v Olomouci

David Janík,
(Uherské Hradiště)

Pokračování:

VYHLAZENÍ PIKARTŮ
Začal se rok 1421. Boje v Čechách ani v zimě neustaly.
Žižkovo polní vojsko se po přerušení ofenzívy na jihu
obrátilo proti Zikmundovým oporám na západě země.
Řetězec vítězství neporazitelného hejtmana se zas o
poznání prodloužil. Před operací na Plzeňsku rozeslal
hejtman příslušníkům zdejšího landfrídu (obranná
organizace katolické šlechty a měst) výhružný manifest, v
němž pány i měšťany varoval před důsledky spojenectví
se Zikmundem. Hrozil, že Táboři budou pálit a hubit
všude, kde se setkají s opovržením vůči “čtyřem artikulům
spasitedlným”.
Zbraně na dobývání fortifikací

Zimní ofenzíva měla právě
tak rychlý (a krutý) průběh
jako ta podzimní. Nejprve
padly za oběť plenu bohaté
kláštery v Chotěšově a
Kladrubech. Z dobytí Stříbra
sešlo, protože Žižkovi náhle
svitla šance vyřídit si účty se
sokem
od
Sudoměře
Bohuslavem
ze
Švamberka.
Katapult
Na hradě Krasíkově ho zajal.
(Jen letmo dodejme, že tento
zapřisáhlý nepřítel husitů se k
nim později přidal a stal se na
čas
dokonce
vrchním
táborským
hejtmanem.
Takové
extrémní
zvraty
nebyly tehdy vzácností.)
Žižkův útok pokračoval
“Kočka” čili těžké beranidlo
obležením Tachova. Pak ale
přišla do Žižkova štábu zvěst,
že landfrídu přispěchal na
pomoc sám Zikmund a
opevňuje se v Plzni! Dokonce
ho v nejbližších dnech
podpoří posily z Bavor! Žižka
reagoval
okamžitě.
Zmobilizoval další houfce v
Táboře, získal k výpravě proti
králi i pražany. Spojená
Hrubý prak - jeden z
husitská vojska vyrazila do
rozmanitých typů tzv.
Dobříše proti Zikmundově
balist
polní armádě. Ale ten se
přímému střetnutí raději vyhnul. Opustil Plzeň, couvl ke
Kladrubům, a když byl pronásledován, prchl do
Litoměřic. Žižka využil toho, že sok zmizel daleko na
severu, a pokusil se uskutečnit svůj původní záměr:toužil

dobýt Plzeň. Čtyři týdny pálili husité z těžkých praků na
město, to však nepadlo. Obléhání skončilo příměřím.
(Plzeň, baštu katolicismu, husité přes řadu pokusů
neopanovali nikdy.)
Zimní tažení vyvrcholilo v
březnu dobytím Chomutova.
Fakt, že chomutovští krátce
předtím povraždili skupinu
husitů z Žatce, vedl teď k aktu
strašlivé odplaty. Město bylo
doslova vybito. Žižka ušetřil
jen hrstku mužů, aby mohli
pochovat
mrtvé...
Strach
zavládl v širokém okolí, města
jako Louny a Slaný raději
táborským
houfům
sama
otevřela brány.
Po dobytí Makotřas, Okoře a
Berouna strávilo Žižkovo polní
vojsko velikonoce nikoli v
Táboře, ale v Praze. Asi ne
náhodou.
Hejtman už delší čas
Další tři typy praků čili
takřka výhradně “pracoval v
balist
poli”, do Tábora zavítal
zřídkakdy, jen z nezbytnosti, jako by se městu vyhýbal.
Mělo to své vážné důvody...
Ani Tábor nebyl společenstvím tak homogenním, jak by
se snad zdálo. I tam probíhalo názorové vření, zprvu
nenápadné, brzy očividné. Volbou Mikuláše z Pelhřimova
za biskupa byla dokonána roztržka táborů s církví, na
druhé straně se v jeho osobě postavila do čela duchovního
života nepochybná autorita: střízlivě uvažující Mikuláš
alias Biskupec, jak zněla jeho přezdívka, začal vystupovat
proti anarchistické svobodě ve výkladu bible. Řádem a
organizací se pokoušel čelit odstředivým tendencím, jež se
delší čas projevovaly v kázáních a působení některých
velkomyšlenkářů vedených Martínkem Húskou a knězem
Petrem Kánišem. Ti ovšem spatřovali v Biskupcových
zákrocích omezování volného výkladu bible a stávali se o
to útočnějšími.
Rozkol se prohloubil, jakmile sc ukázalo, že prvotní
spotřební komunismus je v dané situaci pouhou chimérou.
Měl-li Tábor žít a bojovat, potřeboval vyrábět, získávat
prostředky k obživě i obraně. Půl roku po vzniku komuny
už poddaní z okolních vesnic zas museli na sv. Havla
(ló.njna) odevzávat poddanské dávky, tak jako za starých
dob. Ve městě samotném zas už pracovali, vydělávali
peníze a bohatli řemeslníci od zbrojírů po pekaře.
Kde byly sliby, že “úrokové i dráč chudiny přestanú?”
Kam zmizel chiliastický program božího království, ve
kterém si budou rovni páni a sprostný lid? Jako by se

rozplynul v požadavcích vojenské kázně, v příkazech
pracovat, platit, uskrovňovat se. Zejména pro táborskou
chudinu, respektive pro její určitou část, se vývoj (ve
skutečnosti zákonitý) stal trpkým rozčarováním. A mezi
plebejci, jimž revoluce zatím neposkytla nic než plané
sliby, nalezli své horlivé posluchače i následovníky právě
extrémisté typu Húsky zvaného Loquis.
Až do předčasného
skonu Mikuláše z Husí
požívali krajně levicoví
kazatelé na Táboře jeho
záštity.
To
jim
umožňovalo stále víc
radikalizovat
vlastní
ideovou
argumentaci.
Ojedinělá památka: na jednom ze
dlouho
a
svorníků žebrové klenby v síni Netrvalo
dospěli názorově příliš
táborské radnice jsou
vymodelovány čtyři nahé
daleko, až za meze samé
postavy, patrné adamité.
podstaty
husitství.
Proměnili se v sektu, sice
nepříliš početnou, zato tvrdošíjně neústupnou. Dostali
název “pikarti” (podle jiné kacířské sekty, jejíž příslušníci
utekli z Pikardie a usadili se r. 1418 v husitských
Čechách).
Co pikarti hlásali? Zprvu šířili chiliastické učení o
brzském skonání věků a příchodu tisícileté říše Kristovy.
Ačkoli kritizovali vývoj na Táboře, který podle jejich
názoru neodpovídal přání nebes, setrvávali po jistou dobu
na přijatelných pozicích, vyznávali představy, jež vlastně
inspirovaly založení táborské komuny. Jenomže později
se pikarti odvážili myšlenkového kroku znamenajícího
záhubu.
Aniž jsme s to ten obrat důkladně objasnit, prameny jsou
bohužel skoupé, spatřujeme je najednou v roli buřičů
napadajících samu podstatu husitské pře: svátost oltářní.
Pikarti rozumovou úvahou dospěli až před práh ateismu.
Konstatovali, že chléb - onen věčný symbol Kristova těla nejen plesniví, ale i myši ho mohou okusovat. A víno Kristova krev - snadno kysne... Nač kalich? Nač
monstrace? Nač směšné imitace Krista? Vždyť odvádějí
od pravé víry, od skutečného obcování se Spasitelem.
Ano, pikarti ještě důsledněji než ostatní husité zavrhli tolik
osočované “nálezky lidské”. Pro ně se stala zavádějícím
klamem i svátost těla a krve Kristovy. A to byl počátek
jejich konce. Vždyť v neúctě a posměchu napadli samu
esenci husitství - bytostnou víru ve smysl přijímání
podobojí: bylo jim rozdáváním obyčejného vína a oplatek.
Sekta, jež se stala nebezpečnou, musela z Tábora zmizet.
Na zlomu ledna a února 1421 udeřila revoluce poprvé,
zatím celkem milosrdně. Pikarti byli vypuzeni do blízkých
Příběnic. Do rozlehlého areálu hradu a podhradí se jich
nastěhovalo kolem tří stovek. Jenže místo aby zpytovali
svědomí, propadli v izolaci dalším bludům, uchýlili se prý
k výstřednostem, “oddali se Sodomě” - vyžívali se údajně
ve skupinových pohlavních radovánkách atd. Historické

prameny nám však o tzv. “adamitech” (naháčích) nesdělují
nic věrohodného...
Druhý úder nanejvýš pohoršených husitů se dostavil v
dubnu. Trestajícího meče se tentokrát chopil sám Jan
Žižka, rozezlený tím, že pikartská hereze infikovala i jeho
zbrojné houfy. Na sektáře společně zaútočili nejen táboří,
ale i skupiny pražanů a husitů odjinud. Pikarti se tvrdě
bránili. Ti, co nepadli, byli zajati. Mohli odvolat, včerejší
bratři jim poskytli možnost zachránit životy. Jenže si
všichni - pokud je známo - vybrali raději hranici. Vzplála
na vrchu Klokotech, v dohledu a na očích táborům.
Upáleno bylo na padesát pikartů. Hrstka těch, kdo se
zachránili, si za poslední útočiště zvolila tvrz Ostrov u
Hamru nad Nežárkou. V půlce října 1421 však Žižka
vymazal z mapy i tuto lesní pevnůstku...
Pro úplnost zbývá dodat, že vůdca pikartů Martin Húska
- Loquis nejprve při mučení odvolal své “bludy”, později
uprchl, po dramatickém pronásledování byl znovu jat a v
srpnu 1421 upálen v zabedněném sudu. Stalo se v
arcibiskupské Roudnici nad Labem...
Vyhlazením pikartů skončilo na Táboře období, v němž
vůdčí úlohu sehrála venkovská chudina. Extrémní levice
zmizela a na jejím místě se ocitli umírněnější ideologové
z okruhu kolem Mikuláše Biskupce.
Plebejské masy budou dál motorem hnutí. Ale ke
kormidlu vývoje se napříště postaví exponenti měšťanstva
a nižší šlechty.
Táborská revoluce se ocitla za kulminačním bodem. A
Jan Žižka? Časem se sblíží spíše s východočeskými
orebity. Na Táboře se už nikdy nebude cítit doma.
Jako by neměl stání, opustit město hned po zásahu proti
pikartům.

Rozlehlý areál hradu a sídliště Příběnice (pozdější stav),
místa, kde tragicky skončila sekta táborských pikartů

ČÁSLAVSKÝ SNĚM - PRVNÍ NÁRODNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
Bylo jaro 1421. Po akcích na jihu, západě a
severozápadě se Žižka rozhodl pro obranu kalicha
tentokrát na východě země. Operaci po předchozí dohodě
podnikl společně s pražskými houfy.
Pokračování příští měsíc

Příhody Jiřího Albrechta na cestě kolem světa na které už je pět let
Vyprávění deváté:
Dnes je 19. července 2000 a Libera kotví s celou svojí
posádkou v “Margaret Bay” na severovýchodním pobřeží
Australského Queenslandu. Je to zhruba 450 námořních
mil severně od Caimsu a 80 námořních mil jižně od Cápe
York, nejsevemějšího výběžku Austrálie.
Všichni členi mé posádky se zapracovali a zarr ěstnání
mořeplavců - cestovatelů jim celkem jde. Kormidlují, učí
se zacházet se vším na lodi, navigují. Zvláště noční plavba
Velkým Bariérovým Útesem je pro nás pro všechny
náročná. Důvěřují mi jako malé děti svým rodičům.
Poznám to podle toho jak spí. Zato já se moc nevyspím.
Na mnoha místech je třeba korigovat kurz lodi i každých
5-10 minut, neboť silný vítr a hlavně měnící se vodní
proudy si dělají co chtějí. Mezi tisíci útesy a skalisky je
často proud stejný, nebo i větší než vlastní rychlost lodi.
Máte pocit, že plujete někam a po zaměření zjistíte, že
plujete o 90° úplně někam jinam. Samozřejmě, že
nejbližší skalisko je jenom 5 minut cesty vzálené! Tma jak
v pytli, nevidíte nic, jen tušíte skaliska podle šumu vln,
které se o ně tříští.
Posádku jsem rozdělil na dvojice (Martijn a Sara) (Petr
a Luna) a služby na čtyřhodinové úseky. Sám jsem si
ponechal nejtěžší čtyři hodiny, Od 22.00 do 02.00 a od
10.00 do 14.00 hodin. Po noční dřině na mně působí
každé kotviště jako oáza a zvláště tato zátoka - Margaret
Bay. Mělké, několikakilometrové pláže bílého jemného
písku, průzračná voda plná rejnoků a drobných rybek.
Celkový obraz doplňují mangrovové stromy a keře a
křišťálová říčka, protékající několika svými rameny pláže
do moře. Zakryt do písku je tu také vrak malého letadla,
celý porostlý mušlemi. Někomu pravděpodobně došlo
palivo a podařilo se mu přistát do mělčin zátoky. Cestu
zpět mezi lidi však tento člověk asi nepřežil. Také tu stojí,
na mangrovy přivázán, větší člun kteiý nikomu nepatří.
Pravděpodobně z něho někdo vystoupil, sežrali ho
krokodýli a bylo to. My jsme se však procházeli po pláži,
odpočívali na pískových dunách, lovili rejnoky a žádné
krokodýly jsme neviděli. Kolik krokodýků, zalezlých v
mangrovech, však vidělo nás, to nevím. Později jsme se
od rybářů dověděli, že letadlo Coastgardu několik dní
předtím pozorovalo na pláži Margaret Bay asi 15 - 20
krokodýlů úctyhodné velikosti. Rybáři proto na pláže ani
nepáchnou, neboť krokodýl prý dokáže na krátkou
vzdálenost běžet rychlostí až 50 km./hod. a ve vodě se
pohybuje stejně rychle jako motorový člun. Na otevřené
moře plave i několik desítek km. daleko. Od domorodců
jsme se také doslechli, že v této oblasti nedávno krokodýl
dlouhý 6 metrů potopil zakotvený hydroplán. Údajně mu

plováky letadla připadaly zespodu jako krokodýlí samice.
Jeden můj známý z Caims - dobrý potápěč, potom letadlo
pod vodou přivazoval na lano, aby ho mohli pomocí
jeřábu vyzvednout. Při této operaci asistovala australská

armáda se zbraněmi “vzduch - voda”, připravenými pro
zneškodňování ponorek. Zdá se to na první poslech jako
vymyšlená blbost, ale holou skutečností je, že v mnoha
řekách a v mongrech této oblasti žijí krokodýli dosahující
délky až 10 metrů! Cestu Bariérovým útesem a
severovýchodním pobřežím Australského Queenslandu
jsem připravoval s Moravákem Honzou Kovandou.
Narazil jsem na něho náhodou v Caims, respektivě on
jednoho dne připádloval k Libeře. Honza je mrštný
padesátník střední postavy a vypadá asi tak na třicet.
Pochází z vinařské vesnice Bavory. Během šestnácti
minulých let žil stále jen v Bariérovém útesu. Ztratil zde
dvě lodě, zuby a jakékoliv nutkání odejít otsud. Ty zuby
mu vyrazilo ráhno při ztroskotání plachetnice, kterou
postavil v Caims.
Ten kdo přišel do Austrálie před dvaceti lety měl prostě
úplně jiné možnosti než já dnes. Nevyhazovali ho, naopak
ho tu chtěli. Vrátím se ale k Honzovi. Dnes má australské
občanství a žije na malém plavidle vlastní konstrukce. Je
to trochu větší kapotovaná kanoe se dvěma bočními
plováky, stěžněm a plachtou. Plováky jsou odnímatelné a
Honza je používá jako dinghy - malou lodičku a pádluje
na nich ke břehu. Uvnitř kapotované kanoe se může
pohybovat pouze po kolenou a má tam jen trochu oblečení
a hodně knih. Rozložené plavidlo je schopen sám
vytáhnout na pláž, hrozí-li bouře. Jídlo připravuje pouze
na ohništích která rozdělává na pláži a ostrůvcích. Žije z
toho co naloví ve vodě a najde v pralesích. Krokodýli
pozoruje vlastní, zvláštní metodou. Plavidlo vytáhne na
bezpečné místo pláže a pralesem, odzadu, se plíží k
vysluněným břehům řek, kde se krokodýli vyvalují.
Takovýmto způsobem pozoroval a změřil příšeiy
předpotopních rozměrů. Ani já jsem mu všechno nevěřil,
natož vy. Zvláště když vyprávěl o rybách “Giant
Grouper”. Osobně vídávám tyto ryby velké jenom asi jako
kráva. Honza však tvrdí, že viděl kusy velké jako jachta.
Tato ryba vypadá jako příšerně veliký okoun a je
nebezpečná tím, že má obrovskou tlamu s nasávací
schopností. Vcucne vás jako vysavač jedním hltnutim a je
to. Mnoho nalezených pražných rybářských člunů,
převracených na pustých plážích cosi takového dokladuje.
Nicméně na teplých pískových dunách Margaret Bay se
krásně odpočívá a já vzpomínám zpět na Caims, odkud
jsem odeslal poslední dopis domů:

A ’jo, Káťo, Lucko, Zdenko,
Cairns, AU., 23.6.2000
12,500 námořních mil je 24,500 kilometrů. To je
vzálenost, která mě dělí od Vás, od domova. Prožil jsem
velmi mnoho bolesti na těle i na duchu. Bolest mě srazila
na kolena, ale přesto, nebo právě proto jsem dostal sílu
i zdraví k tomu abych v cestě za vámi mohl pokračovat.
Podařilo se mi dát dohromady posádku a vyplouvám.

Zatím mi tedy nepište, ozvu se z dalších míst.
Jirka - taťka
Do Cairns jsem také nedávno dostal dopis z Generálního
konzulátu České republiky v Austrálii, následující znění:

Sydney, 20.6.2000
č.j. 1062 -k /2000
Vážený pane Albrechte,
Generální konzulát České republiky v Sydney byl
informován o složité situaci, ve které jste se v Austrálii
ocitl. Bohužel není v možnostech G. K.. v Sydney přispět
na vaší cestu plachetnicí zpět do Evropy.
Chtěli bychom vás však upozornit na možnost, požádat
náš úřad o pomoc, pokud by se vaše situace zhoršila
natolik, že byste musel z Austrálie odcestovat domů do
Č.R. nejrychlejším způsobem, tedy letecky. V takovém
případě je možné požádat o zprostředkování zaslání peněz
z Č.R., v krajním případě i o půjčku.
Věříme, že se podaří vaší komplikovanou situaci vyřešit.
Pokud byste měl jakýkoli dotaz, laskavě kontaktujte náš
úřad.
S pozdravem
JUDr. Ivan Záleský
Generální konzul.
Chvíli jsem nad tím dopisem přemýšlel a potom jsem
odepsal:

Cairns, 21.6.2000

Pane Generální konzule,
Děkuji za váš zájem o mé problémy. Skutečně mě Váš
dopis duševně podpořil. I když by mi bylo potěšením
využít vaší pomoci, pevně věřím, že to nebude třeba.

Doufám, že se mi podaří nabrat posádku která se bude
podílet na nákladech další cesty a loď mám v perfektním
stavu. Přes cyklonovou sezónu jsem ji nachystal a provedl
všechny potřebné údržby.
I v nejhorších dnech mé nemoci, která mě zde potkala
(velmi silná tropická infekce), jsem nepřestal věřit, že vše
dobře dopadne.
Vpodobné situaci jako já se tu nacházelo a nachází (jen
v Cairns) mnoho mořeplavců z různých zemí světa. Jsou
nuceni podvodným způsobem si zajišťovat práci, nebo
pracovní povolení. Australské úřady na ně podnikají
honitby kvůli platnosti víza a neuváženě se je snaží vyšívat
(často nepřipravené) na moře. Přitom zájem většiny z nich
je přečkat zde cyklonovou sezónu (půl roku), přivydělat si
na živobytí, porozhlédnout se po pevnině a pokračovat ve
své cestě. Většinou jsou to (respektive musí být) velmi
šikovní, pracovití a poctiví lidé.
Tuto oblast australských problémů, vyplývajících z
nedostatků v legislativě, by bylo třeba zprůhlednil a
zjednodušit. Nahlížet na jednotlivé případy zvlášť a
nepaušalizovat. Půlroční vízum s pracovním povolením
pro mořeplavce, kteří prokáží že se skutečně po světě
pohybují, by celý problém vyřešilo, ubylo by podvodů,
korupcí a lidských tragédií!
Proto Vás prosím, abyste se právě Vy, ze své pozice a
kompetence o tuto zasadili. Bude to nejlepší pomoc pro
všechny potřebné a také ta správná cesta ke zdokonalení
lidských vztahů. V neposlední řadě dojde i k usnadnění
práce všech zapojených úřadů, včetně Vás.
Přeju Vám úspěch.
Jiří Albrecht
Jiří Albrecht,

Thursday Island, 24.7.2000

Jak jsem prožil 21. srpen 1968
Už po třiatřicáté v mém životě se píše nezapomenutelný
jednadvacátý sípěn. Tenkrát v šedesátém osmém roce
coby osmnácti letý mladík jsem byl v Liberci. Jasně si
vzpomínám, jak se občané
shromáždili před radnicí na
Mírovém náměstí v Liberci.
Gesty a pokřiky dávali najevo
jejich nesouhlas. Nic jsme
nemohli dělat, bylo jich příliš
mnoho a byly velmi doře proti
nám vyzbrojeni.
Stojím společně s jinými
pod oblouky hotelu Radnice a
hrozím jim holou pěstí a je mi
do breku. Rámus, křik, prach a zmatek. Asi pět metrů
nalevo ode mne jeden z projíždějících tanků najel do
opěrného pilíře. Jsou první mrtví a ranění. Křičím až se
zajíkám “vy hajzlové, kdyby jste chtěli všichni vychcípat”.
V tom zmatku a řevu tanků mě stejně nikdo neslyší.

Utíkám blíž k tanku a chci ho alespoň nakopnout. Vrtí se
přede mnou, je to zbytečné, tak si alespoň plivnu. Zaťal
jsem pěsti a v duchu jsem si řekl: “nikdy vám to
neodpustím a budu vaším
úhlavním nepřítelem!”
Teď sedím v klidu a míru
ve svém novém domě na
druhé straně zeměkoule a
pozorně s napětím sleduji
zprávy o katastrofě ruské
ponorky.
V duchu si říkám: “Kéž
Bůh odpustí vaším otcům
jako jsem odpustil já jim a
zachrání vás všechny”.
Toto vroucné přání mám ještě silnější než tenkráte tu
nenávist k nim.
J.D. Koppan
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Asociácia Čechov a Slovákov v Aucklande
1 / 273 Pakuranga Road, Pakuranga, Auckland

Na našej generálnej schôdzke 13. augusta
boli zvolený do vedenia týto členovia:
Prezident-------- Marika Maher
Pokladník ------- Jaromír Pistora
1, Sekretár------ Markéta Slepčíková
2, Sekretár------ Tomáš Grosh
Člen-------------- Zuzana Deriková
Honorárný člen - Jaroslav Trombík
Najbližšie stretnutie Členov je v
Nedelu 10. septembra 2000
Lloyd Elsmore Park, Beils Rd., Pakuranga
od 11.00 do 4.00 hodin
Plováreň je bezplatná. Ak počasie nám dopraje,
zahráme si v parku volejbal - nohejbal.
Tešíme sa na stretnutie,
V*

Česká restaurace a noční klub v
Aucklandu

Club 225
Obedy----- od 11.00 do 3.00 hodin
Večere----- od 5.00 do 12.00 hodin
Podáváme kontinentálne jedlá
Hostitelia sú: Patric a Barry
Adresa:
225 State Highway One,

CANBERRA, VEĽVYSLANECTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka!
Obrátili sa na nás predstavitelia Diecéznej charity Banská
Bystrica s prosbou o poskytnutie objektívnych informácií o
možnostiach morálnej odbornej ako aj sponzorskej podpory ich
činnosti v rámci Austrálie. Ide o podporu novo vziknutej
zdravotno-sociálnej služby a hospicovej starostlivosti na
Slovensku (pomoc ľuďom v terminálnom štádiu života,
zomierajúcim).
Aspoň niekoľko informácií o tejto organizácii. Diecézna
charita začala svoju činnosť v rámci Slovenskej katolíckej
charity v roku 1991. V roku 1996 bola zriadená Diecézna

charita v Banskej Bystrici diecéznym biskupom Mons Rudolfom
Balážom. Od svojho začiatku sa orientovala na pomoc starým a
chorým občanom, formou terénnej opatrovateľskej starostlivosti
a ich stravovanie. V roku 1993 bol zriadený v Banskej Bystrici
dom pre mentálne postihnutých jedincov (Dom sv. Terézie). V
roku 1994 bol zriadený dom pre opustené matky s deťmi a útulok
pre deti v Banskej Bystrici (Dom sv. Alžbety). V roku 1996 boli
zriadené charitatívno sociálne centrá v siedmich mestách:
Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Prievidza, Martin, Partizánske,
Kamenica. Bolo zriadené i resocializačné centrum sv. Uršuly,
pre ženy, ktoré sa navracajú z liéčby drogovej závislosti.
Na sklonku roka 1999 začali s novou službou v rámci
zdravotnických služieb a to s Agentúrou domácej ošetrovateľskej
starostlivosti ako aj domácej hospicovej starostlivosti. Tieto
terénne služby ako aj opatrovateľská služba sú združené v centre
Agapé v Banskej Bystrici, pod ktoré patrí aj agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti v Kriváni a novo vznikajúca vo
Zvolene. Vpriebehu niekoľkých rokov chcú v Banskej Bystrici v
rámci Rooseveltovej nemocnice vybudovať aj ústavný hospic pre
pacientov v terminálnom štádiu, teda pre zomierajúcich.
Nakoľko Diecéznej charite podľa ich vyjadrenia chýbajú
odborné vedomosti ako aj finančné prostriedky pre hospicovú
činnosť obraciame sa na Vás, Vážení krajania, s prosbou o
sprostredkovanie adekvátnych partnerov, prípadne sponzorov.
Uvádzame kontakty:
Diecézna Charita Banská Bystrica
PaedDr. Michal Mikulka
Tajovského 1
Slovenská republika
Tel: 00 11 421 88 4230346
Fax: 00 11 421 88 4231726
E-mail: dcharbb@isternet.sk
Bankové spojenie: IČO: 35659726
VÚB Banská Bystrica č.ú.: 736841-312/0200
So srdečným krajanským pozdravom,
Edita Martoníková, Canberra 16.8.2000

Významná událost’ v histórii bilaterálnych
vzťahov medzi Novým Zélandom a
Slovenskou republikou
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje
informovať, že po prvýkrát od vzniku Slovenskej
republiky má Slovensko diplomatické zastúpenie na
Novom Zélande na úrovni veľvyslanca.
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster
vymenoval do funkcie mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne Slovenskej republiky na Novom Zélande
Dr. Annu Tureničovú.

Prvá slovenská veľvyslankyňa odovzala poverovacie
listiny do rúk generálneho guvernéra Nového Zélandu
Sira Michaela Hardie Boysa dňa 16. augusta 2000 vo
Wellingtone.
Sídlo Veľvyslanectva Slovenskej republiky je v
Canberre a jeho pôsobnosť je pre Austráliu, Nový Zéland,
p^p^N^^^meua^g^i^Fidajswch^ostiowv^
Všichni krajané Slováci a Češi na Novém Zélandě
gratulují paní velvyslankyni a přejíji hodně úspěchu v
novéfunkcí
Redaktor, G. Knotek

Trenčania odhadujú škody na 325 miliónov
Sucho predkladá účet
Na vyše 325 miliónov korún odhadujú škody, ktoré spôsobilo
tohtoročné sucho poľnohospodárom v okresoch Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. Podľa slov
Branislava Rehoru, riaditeľa trenčianskeho regionálneho odboru
Ministerstva pôdohospodárstva SR, najväčšie škody vznikli na
trvalých trávnych porastoch, kde je úroda nižšia často až o 70 %.
Sucho citeľne znížilo aj úrody jarného jačmeňa a rôznych
špeciálnych plodín, napríklad jahôd a zeleniny. "Celkové
zosumarizovanie škôd zakončíme 31. júla, aby sme mohli do 20.
augusta uvoľniť dotácie," dodal Branislav Rehora. "Ich výška
bude rôzna, záleží na tom, koľko poľnohospodári investovali do
pôdy, či hnojili, či používali chemické ochranné prostriedky a
podobne. Ak je priemer týchto investícií v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi nižší ako 80 %, dostanú nižšie dotácie."
Pravda 29.7.2000

N.B.S. Kurzový lístok platný od 22.8.2000
Austrálie

1 AUD

27.71Sk.

Česká republika

1 CZK

1.19Sk.

EMU

1 EUR

42.44Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.08Sk.

Německo

1 DEM

21.70Sk.

USA

1 USD

46.93Sk.

V. Británie

1 GBP

69.98Sk.

Práca pre Luník IX
Zo sedemsto nezamestnaných na košickom sídlisku Luník IX sa
zatiaľ zamestnalo 65 ľudí na verejnoprospešných prácach. Ako
sa vyjadril starosta tejto mestskej časti Jozef Šana, pracovníci by
mali kosiť trávu, čistiť les, potok, výťahové šachty a vykonávať
iné čistiace práce, ktoré by mali spríjemniť okolie tohto sídliska.
Šana by chcel v budúcnosti vo VPP zamestnávať 420 ľudí, na čo
mu okresný úrad práce prisľúbil vyše 10 miliónov korún. Podľa
Okresného úradu Košice II je jediný problém v koordinácii prác.
"Záujem o verejnoprospešné práce je veľký, najmä stredná
generácia sa uchádza o prácu v tomto projekte," povedal pre
PRAVDU Šana.
Pravda 17.8.2000

Až 30 percent Poliakov pod hranicou chudoby
VARŠAVA (tasr) Približne 46 percent poľských rodín pokladá
svoje príjmy za menšie v porovnaní s minulým rokom a také isté
percento si myslí, že sa vôbec nezmenili. Vyplýva to z prieskumu
verejnej mienky nariadenej kanceláriou poľského premiéra. Až
52,5 percenta Poliakov považuje svoju životnú úroveň za horšiu
ako pred rokom 1989. Štyri pätiny obyvateľov nie sú spokojné so
súčasnou situáciou vo svojej domovine. Profesor Tomáš Panek,
jeden z autorov výskumného projektu, tvrdí, že vo februári tohto
roku žilo 30 percent rodín v Poľsku pod hranicou chudoby.
Osem z desiatich rodín nemá nijaké úspory a ak áno, ich výška
nepresahuje mesačný príjem. Až 38 percent rodín nie je
schopných platiť načas účty za elektrinu, plyn a nájom a 58
percent si muselo vypomôcť pôžičkou.
Slovenská republika 11.8.2000

Rokovania šéfa slovinskej diplomacie v Bratislave
Nespomaliť rozšírenie
Slovensko a Slovinsko chcú urýchliť prípravu dohôd, ktoré majú
pomôcť zlepšiť vzájomnú hospodársku spoluprácu.
O rozšírení spolupráce a príprave dohôd týkajúcich sa
zamedzenia dvojitého zdanenia, ochrane investícií a vzájomnom
zamestnávaní rokoval v pondelok v Bratislave šéf slovenskej
diplomacie Eduard Kukan so slovinským partnerom Alojzom
Peterlem. Kukan odovzdal Peterlemu vyše 60-stranový zoznam
slovenských firiem, ktoré majú záujem o spoluprácu v rámci
projektu Paktu stability pri obnove Balkánu. Peterle zdôraznil aj
záujem Slovinska, aby proces rozširovania EÚ
nebol
spomaľovaný. Hoci Slovinsko podporuje princíp diferenciácie
medzi uchádzačmi o členstvo, rozhodnutie o rozšírení EÚ bude
podľa Peterleho "silne politicky zafarbené". Podľa jeho názoru
by z viacerých hľadísk bolo rozumné, aby ako prvé vstúpili
krajiny najbližšie k niekdajšej železnej opone - teda krajiny V4
a Slovinsko. Šéf slovinskej diplomacie počas jednodňovej
návštevy SR rokoval s premiérom Mikulášom Dzurindom,
štátnym tajomníkom MZV SR Jánom Figeľom, predsedom NR
SR Jozefom Migašom a ako kresťanský demokrat aj s predsedom
KDH Jánom Čamogurským.
Pravda 22.8.2000

Návrat prezidenta domov pravdepodobne už v utorok
INNSBRUCK (tasr) Prezident SR
Rudolf Schuster sa na Slovensko
vráti
s
n aj väčšou
pravdepodobnosťou
na
budúci
týždeň v utorok. Potvrdil to hlavný
chirurg Univerzitnej kliniky v
Innsbrucku, profesor Emst Bodner,
ktorý
Schustera
ošetruje v
rehabilitačnom sanatóriu F. X.
Mayr-Zentrum v tirolskom Iglse.
Bodner včera odstránil posledné
stehy v oblasti pooperačných rán na
bruchu. Rany sa dobre zahojili,
naďalej
pretrváva
oslabenie
brušných svalov. To by sa však v
priebehu najbližších dvoch až troch dní malo upraviť, dodal
profesor Bodner. Podľa informácií, ktoré Rádiu Twist poskytol
prezidentov syn Peter, prvé dni po návrate strávi Schuster vo
svojom rodinnom dome v Košiciach. Prezident tiež pozval
svojich rakúskych lekárov na návštevu Slovenska.
Slovenská republika 11.8.2000

Na Slovensku klesá záujem o výstavbu bytov do vlastníctva
Počet vydaných stavebných povolaní, ktorý znamená začaté byty,
na Slovensku klesá Na trhu je prebytok bytov, ktoré na svojich
majiteľov iba čakajú.
Pravda 23.8.2000
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Ministr zahraničí Jan Kavan varoval
před možným "pocitem uspokojení" v
souvislosti s přípravami vstupu Česka

do Evropské unie
Přestože je ministr zahraničí Jan Kavan
spokojen s předvstupními jednáními
České republiky s Evropskou unií, varoval
ve čtvrtek před možným "pocitem
sebeuspokojení". Při jednání senátního
výboru pro evropskou integraci uvedl, že
za posledních osm měsíců se "image"
Česka v očích Evropské unie zlepšila.
Předpokládá, že v podzimní hodnotící
zprávě Evropské komise bude Česká
republika ve skupině kandidátů na jedné z
horních pozic.
Rádio Praha 28.7.2000
Českým lékařům se daří vyléčit 70
procent případů rakoviny u dětí
Dětská onkologie v České republice se
navzdory
různým
problémům
ve
zdravotnictví přibližuje úrovni obdobných
zařízení vyspělých zemí. Na začátku 90.
let se lékařům kliniky dětské onkologie ve
Fakultní nemocnici Motol dařilo vyléčit
přibližně 60 procent nemocných dětí a v
posledních letech je to už 70 procent. V
nejlepších
světových
zdravotnických
zařízeních lékaři uspějí v 75 procentech
případů. Novinářům to ve čtvrtek řekl
zástupce přednosty kliniky Petr Kavan.
Rádio Praha 28.7.2000

V Praze se uskuteční 5. ročník
varhanního festivalu
Osm koncertních programů zahrne od 3.
srpna do 21. září 5. ročník varhanního
festivalu v katolickém chrámu svátého
Jakuba v Praze na Starém Městě. Vystoupí
na něm umělci z Kanady, Polska,
Německa, Slovinska, Francie a České
republiky. "Letošní festival nemůže
opominout jubileum Johanna Sebastiana
Bacha, vedle jeho hudby zazní pilíře
romantické varhanní literatury, tvorba
Petra Ebena a Klementa Slavického i méně
známá díla polská, slovinská a kanadská,"
řekla na čtvrteční tiskové konferenci Irena
Chřibková, varhanice chrámu, která řadu
podvečerních koncertů uzavře.
Rádio Praha 28.7.2000

®®®®®®®

Svátek Gorazda a jeho druhů uctili
věřící bohoslužbou
Dopolední slavnostní staromoravskou
bohoslužbou uctilo čtvrteční svátek sv.
Gorazda a jeho druhů na sto účastníků
desátých Gorazdových dnů na Hoře sv.
Klimenta
u
Osvětiman
na
herskohradišťsku. Svatý Gorazd byl
učedníkem sv. Cyrila a Metoděje a po
Metodějově smrti se stal jeho nástupcem
na biskupském stolci, řekl ČTK
spolupořadatel dnů Miroslav Hrodek
Rádio Praha 28.7.2000
Imas Marcon: Nejsympatičtější firmou
je Škoda Auto, nejbohatší Telecom
Nejsympatičtější
firmou z pohledu
obyvatel České republiky je podle
průzkumu "Firemní Image Senzor"
společnosti
Imas
Marcon
mladoboleslavská automobilka Škoda
Auto. Za nejbohatší a nejdravější firmu
pokládají respondenti Český Telecom, ve
kterém by také nejraději pracovali. Podle
jejich názoru jsou zde také nejlepší platy.
Výsledky průzkumu ČTK poskytl ředitel
agentury Imas Marcon Milan Soušek.
Výzkum proběhl letos v květnu na
reprezentativním vzorku populace České
republiky se zhruba 1000 respondenty ve
věku 16 a více let.
Rádio Praha 31.7.2000

Vývoz osobních aut za pololetí stoupl o
15 procent
Vývoz osobních automobilů, které jsou
hlavním
exportním
zbožím
České
republiky s podílem více než osm procent
na veškerých exportech, stoupl za pololetí
o 15,1 procenta na 43,455 miliardy korun
ve srovnání s 37,769 miliardy Kč za leden
až červen 1999. Dovoz se zvýšil o 16,3
procenta na 12,929 miliardy Kč z
předchozích 11,115 miliardy Kč. Pro ČR
z toho vyplynulo aktivum přes 30 miliard
Kč, sdělil ČTK Český statistický úřad.
Hlavním odbytištěm byly tíhy Německa
(12,031 miliardy Kč), Británie (5,395
miliardy Kč), Slovenska (3,184 miliardy
Kč), Rakouska (3,103 miliardy Kč), Itálie
(2,433 miliardy Kč), Španělska (2,213
miliardy Kč) a Švédska (2,197 miliardy
Kč). Hranici miliardy jako poslední
překročila Francie (1,708 miliardy Kč).
Rádio Praha 5.8.2000

Mladí lidé zemí visegrádské čtyřky pro
společný vstup do EU
Podpisem tzv. Tatranské deklarace
mládeže vyvrcholila v Tatranské Lomnici
ve
Vysokých
Tatrách
konference
mládežnických organizací ze Slovenska,
České republiky, Maďarska a Polska po
názvem "Mladí společně do Evropy".
Cílem tohoto fóra bylo zahájit novou
etapu spolupráce mladých lidí a podpořit
integrační ambice zúčastněných zemí v
procesu rozšiřování Evropské unie.
Slavnostního podpisu dokumentu se mimo
jiné zúčastnili místopředseda slovenské
vlády pro evropskou integraci Pavol
Hamžík, zástupci velvyslanectví České
republiky, Maďarska a Polska na
Slovensku a také velvyslanec EU na
Slovensku Walter Rochel. Jak uvedla
Andrea Kovačíková ze sdružení Mladých
za občanské porozumění, představitelé
mládežnických organizací se během
konference jednoznačně shodli na potřebě
zlepšení spolupráce v rámci zemí
visegrádské čtyřky, ale také na potřebě
řešení problému migrace mladých lidí do
zemí západní Evropy.
Rádio Praha 5.8.2000
Míra nezaměstnanosti v červenci
stoupla na devět procent
Úřady práce v České republice evidovaly
k 31. červenci celkem 469.728 uchazečů o
zaměstnání, což bylo o 18.332 více než ke
konci předchozího měsíce a o 13.012 osob
více než ve stejném období loňského roku.
Míra registrované nezaměstnanosti k
uvedenému datu činila 9,0 procenta proti
červnových 8,7 procenta V průběhu
července bylo na úřadech práce nově
evidováno 65.877 uchazečů o práci, což je
o 11.803 osob více než v předchozím
měsíci a o 512 více než v červenci
minulého roku ČTK o tom informovalo
ministerstvo práce a sociálních věcí.
Rádio Praha 8.8.2000

Devizové rezervy centrální banky v
červenci klesly na 12,993 miliardy USD
Devizové rezervy České národní banky
(ČNB) činily k 31. červenci 12,993
miliardy USD. Ve srovnání s koncem
června, kdy byly 13,036 miliardy USD,
klesly o 43 miliónů USD. Předběžné údaje
poskytl mluvčí centrální banky Milan

Tománek. V korunovém vyjádřeni činily
devizové rezervy ČNB k 31. červenci
498,7 miliardy Kč.
Rádio Praha 8.8.2000
Kardinál Miloslav Vlk požehnal kapli
sv. Kříže na Karlštejně
Rekonstruovanou kapli sv. Kříže, která je
nejcennějším
původním
prostorem
středočeského hradu Karlštejn, posvětil
primas český kardinál Miloslav Vlk.
Kapli, která vznikla podle projektu císaře
Karla IV. pro uchování říšských
korunovačních klenotů a ostatků svátých,
posvětil
po
devatenácti
letech
restauračních prací. Připomněl, že Karel
IV. kdysi na tomto místě postavil kříž,
který měl být po celém českém království
uctíván jako symbol oběti a lásky pro
druhé. Vlk rovněž zapochyboval nad
možností, že by v Evropě existovalo jiné
místo, kde by na tak malém prostoru bylo
soustředěno tolik pokladů. Restaurování
kaple se 129 deskovými obrazy Mistra
Theodorika si vyžádalo zhruba deset
miliónů korun. Zmenšená kopie kaple je v
současné době k vidění v českém pavilónu
na všeobecné světové výstavě Expo 2000
v německém Hannoveru.
Rádio Praha 8.8.2000

Do ČR přijelo v prvním pololetí o 6,6
procenta více cizinců
Počet zahraničních návštěvníků České
republiky vzrostl za prvních šest měsíců
letošního roku o 6,6 procenta ve srovnání
s prvním pololetím 1999. ČR tak od
začátku ledna do konce června navštívilo
48,06
miliónu
zahraničních
hostů.
Vyplývá to z údajů Českého statistického
úřadu (ČSÚ).
Rádio Praha 8.8.2000
Řidičku napadl u přejezdu násilník
Hrdějovice - Českobudějovický
vyšetřovatel obvinil z pokusu o znásilnění
sedmapadesátiletého muže, který napadl u
železničního přejezdu v obci Hrdějovice
řidičku auta a roztrhal na ní spodní prádlo.
Muž jedoucí v osobním voze donutil ve
středu časně ráno zastavit další auto, které
řídila napadená osmačtyřicetiletá žena.
Když vystoupila, přimáčkl ji na vůz, líbal
ji a snažil se ji svléknout. "Pustil ji až v
okamžiku, kdy kolem začala jezdit další
auta," řekla policejní mluvčí Lucie
Háčková. Násilníkovi hrozí až osm let
vězení.
Mladáfronta Dnes 11.8.2000

Z polí v České republice je sklizeno 41
procent ploch zrnin
Z polí v České republice bylo do středy 9.
srpna sklizeno 41 procent ploch zrnin,
přičemž
nejdále
pokročila
sklizeň
ozimého ječmene. Ve zprávě zaslané ČTK
to uvedl Bohumil Dvořák z Agrární
komory ČR. Zemědělci podle Dvořáka
dosud sklidili 120.000 hektarů ozimého
ječmene z celkového osevu 142.000
hektarů s průměrným výnosem 4,29 tuny
z hektaru. V nižších oblastech ČR již
sklizeň ozimého ječmene skončila. Ozimá
pšenice byla podle něj sklizena z jedné
třetiny, když z 888.000 osetých hektarů
posekaly kombajny 303.300 hektarů polí s
pšenicí. Sklizeň pšenice však zdržuje
studené a deštivé počasí.
Radio Praha 11.8.2000

Na náměstí vyrostla marihuana
Dvě malé rostliny konopí, z jejichž listů a
květů se vyrábí droga marihuana, vytrhli
včera prostějovští policisté za asistence
městských strážníků přímo u lavičky na
prostějovském náměstí a poslali je
kolegům do Bma na prozkoumání.
"Vypadá to, že nějakému feťákovi vypadla
semínka konopí z kapsy, když tady kouřil,
a chytla se," odhadoval velitel strážníků
Jan Nagy.
Mladá fronta Dnes 11.8.2000

SOCHA NAZVANÁ MLÁDÍ
Socha nazvaná Mládí přibyla v parku na
poděbradské
kolonádě.
Autorem
pískovcové sochy klečící dívky je
akademický sochař Otto Sukup. Městu ji
věnovali manželé Zdenka a Robert
Krachmarovi,
někdejší
poděbradští
podnikatelé, kteří po roce 1948 odešli do
emigrace, nejprve do Afriky, kde se
Zdenka Krachmarová věnovala péči o
domorodé děti, a odtud do USA. Manželé
se před dvěma lety vrátili zpět do
Poděbrad, ale dokončení sochy se již ani
jeden z nich nedožil.
Mladá fronta Dnes 11.8.2000
Stoupá počet těhotných žen se syfílitidou
PRAHA - V Česku stoupá počet
zjištěných onemocnění syfilitidou u
těhotných žen: jestliže před deseti lety to
bylo pouhých sedm případů, loni již bylo
hlášeno 68 onemocnění tuzemek a sedm
cizinek. Prvenství v celkovém počtu
hlášených případů syfilis u mužů i žen v
roce 1999 mají severní Čechy a Praha. V
průběhu devadesátých let počet hlášených
případů syfilis postupně narůstal: ze 164
onemocnění v roce 1990 na nynějších 731

případů. Případů onemocnění kapavkou
naopak v tomto údobí postupně ubylo a
hlášených 995 onemocnění v roce 1999 je
nejméně za posledních deset let.
Lidové noviny 14.8.2000
Internetové stránky Českého rozhlasu

budou mít novou podobu
Novou interaktivní podobu by měly ještě
letos získat internetové stránky Českého
rozhlasu. Na adresách www.cro.cz a
www.rozhlas.cz by tak čtenáři měli dostat
možnost diskutovat o problémech,
příspěvcích a pořadech, které se na
stránkách, ale i v éteru objeví. ČTK o tom
informoval Štěpán Kotrba z Agentury
Tendence, která nový design stránek
zajišťuje.
Rádio Praha 14.8.2000
Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

23.15Kč.

Británie

1 GBP

58.44Kč.

Francie

1 FRF

5.40Kč.

100 JPY

36.31Kč.

Kanada

1 CAD

26.58Kč.

EMU

1 EUR

35.43Kč.

Německo

1 DEM

18.11Kč.

N. Zéland

1 NZD

17.70Kč.

Slovensko

100 SKK

83.48Kč.

Švýcarsko

1 CHF

22.71Kč.

USA

1 USD

39.20Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 22.8.2000

JEDLÍCI KNEDLÍKŮ
Přeboru v pojídání švestkových knedlíků
se na Střeleckém ostrově v Litoměřicích o
víkendu zúčastnilo sedm lidí. Vítěz snědl
22 knedlíků za 5 minut a 52 sekund.
Mladá fronta Dnes 14.8.2000

Mladí katolíci se setkají s papežem
Olomouc- Necelá tisícovka mladých
katolíků z olomoucké diecéze se vydala na
světové setkání mládeže s papežem Janem
Pavlem H do Říma. Podle arcibiskupa
Jana Graubnera se do Vatikánu vydají
4000 věřících z České republiky a na dva
miliony lidí z celého světa. Českou
mládež doprovodí do Říma i kardinál
Miloslav Vlk, arcibiskup Graubner a
biskupové Jiří Padour, Josef Kajnek,

Vojtěch Cikrle, František Lobkowicz a
František Radkovský. Dialog papeže s
mládeží o naplnění života se koná vždy
jednou za dva roky od roku 1985.
Mladá fronta Dnes 14.8.2000

V Karlštejně je Muzeum Titaniku
Praha- Cestou na Karlštejn se lidé
mohou zastavit v Muzeu Titaniku, které
leží přímo na pěší trase vedoucí k
proslulému hradu. Muzeum nazvané
Sedláčkovo panoráma bylo otevřeno
včera. "Návštěvníci v něm naleznou
dvoumetrový model legendární lodi,
kterou mnozí možná již znají z Národního
technického muzea v Praze," uvedl ředitel
pražského
aukčního
centra
Bussmark-Oliver Miloš Hora s tím, že v
Karlštejně je Titanic zasazen do
panoramatu s mořskou hladinou a
hvězdným
nebem.
"Po
dobu
sedmnáctiminutové produkce, jíž provází
podmanivým hlasem Miroslav Moravec,
se návštěvníci ocitnou přímo v osudovém
příběhu pasažérů tragicky havarované
lodi," dodal. K vidění jsou i dokumentární
film o zkáze lodi a řada obrazů s výjevy z
plavby. Při své první plavbě narazil
Titanic 15. dubna 1922 na ledovou kru a
potopil se i s 1500 cestujícími na palubě.
Vrak lodi byl objeven v roce 1985.
Muzeum je otevřeno denně od 10.00 do
18.00, dospělí zaplatí za vstupenku 40
korun, děti polovic.
Mladá fronta Dnes 14.8.2000

Řezbářům zahrál Rak
Doksy- Koncertem pod širým nebem na
zahradě Městské knihovny v Doksech
otevřel v pátek večer výstavu Umění
řezbářů jeden z nejznámějších českých
kytarových virtuosů - Štěpán Rak. Na
vernisáži kromě zvuků koncertní kytary
zazněla i krásná slova znalce dřeva
Martina Patřičného, jenž o dřevě napsal i
několik publikací: "Člověk a strom vždy
patřil k sobě, od kolébky do rakve. Doby
míjely, ta dřevěná však trvá," přednesl.
Osmnáct vystavujících autorů ztvárnilo
dřevěnou hmotu do realisticky či
abstraktně pojatých plastik, objektů,
reliéfu, loutek nebo masek i postav. Z
autorů například zaujmou Tibor Matúz z
Nového Boru (Svarog, Zrození boha),
Stanislav Pokorný z Berouna (Krysar),
Ivan Šmíd z Harrachova (Stůl), Jaroslav
Kalousek z Valdic (Vodník s vodnicí),
patnáctiletý Zdeněk Trs z Liberce
(Maska). Oko diváka potěší i několik
propracovaných drobností libereckého
řezbáře Miroslava Noska. Téměř pět

desítek někdy rozměrných objektů
vyřezali a vytesali umělci během zdejších
řezbářských sympozií. Již patnáctý ročník
tohoto sympozia zde proběhne v polovině
září. "Jako každoročně se v Doksech
sejdou na zahradě Památníku Karla Hynka
Máchy
desítky
amatérských
i
profesionálních řezbářů," uvedl ředitel
českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
Výtvarná díla řezbářů z celých Čech si
zájemci budou ve výstavních prostorách
knihovny moci prohlédnout až do 17. září.
Mladá fronta Dnes 14.8.2000
Praha: taxikáři zaplatili pokuty ve výši
5,5 miliónu korun
Pražské úřady uložily taxikářům za letošní
první pololetí pokuty v celkové výši
přesahující 5,5 miliónu korun, což je
zhruba o tři milióny korun více než za
stejné období loňského roku. ČTK o tom
dnes
informovalo tiskové oddělení
pražského magistrátu. Upozornilo však, že
zatímco loni mohli taxikáře kontrolovat
pouze pracovníci živnostenských úřadů a
odboru daní, poplatků a cen, letos k nim
přibyl dopravní úřad.
Dopravní úřad registroval v Praze k
poslednímu červnu téměř 5100 vozidel
taxi, což je zhruba o 600 více než loni.
Jeho pracovníci, kteří dbají na dodržování
zákona o silniční dopravě, provedli v první
polovině letošního roku téměř 350
kontrol, při kterých zkontrolovali přes
1700 vozidel taxislužby. Ve správních
řízeních udělili taxikářům 133 pokut v
celkové výši přes 3,9 miliónu korun,
uvedlo tiskové oddělení.
Zejména kvůli dodržování cen kontrolují
řidiče vozů taxi pracovníci magistrátního
odboru daní, poplatků a cen. Do poloviny
letošního roku odbor uložil 22 pokut a od
taxikářů vybral celkem 15.000 korun; loni
za stejné období udělil 42 pokut v celkové
výši přes 43.500 korun. Pracovníci odboru
mohou udělit pokutu jen do výše
neoprávněně
získaného
majetkového
prospěchu, upozornilo ve zprávě tiskové
oddělení.
Za
porušování
právních
předpisů
pracovníci živnostenských úřadů uložili
taxikářům v letošním prvním pololetí 14
blokových pokut celkem za 25.600 korun,
v 50 správních řízeních vybrali dalších
více než 1,5 miliónu korun. Loni ve
stejném období udělili 82 blokových
pokut za 133.000 korun; 106 správních
řízení přineslo dalších 2,3 miliónu korun.
PRAHA 21.8.2000 (ČTK)
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Zahraniční obchod ČR stoupá
Vývoz českého zboží na trhy zemí CEFTA
v pololetí meziročně stoupl o 11,8 % a
dosáhl 88,1 miliardy Kč. Dovoz se zvýšil
o 22,1 % na 71,2 miliardy Kč. Aktivum
pro ČR tak činí skoro 17 miliard Kč.
Seznam Dnes 21.8.2000
Schodek obchodní bilance 14,4
miliardy korun
Obchodní
bilance České republiky
vykázala za červenec letošního roku
schodek 14,4 miliardy korun (7,7 miliardy
korun ve skupině nerostných paliv). Proti
červenci 1999, kdy činilo pasivní saldo 6,6
miliardy korun, schodek vzrostl o 7,8
miliardy korun a byl vyšší než
předpoklady analytiků, kteří očekávali
červencový schodek obchodní bilance v
rozmezí sedmi až 12 miliard korun. Údaje
ČTK poskytl tiskový mluvčí Českého
statistického úřadu (ČSÚ) Ladislav
Pištora.

Rádio Praha 22.8.2000

Schuster má znovu zdravotní potíže
K o š i c e - V léčbě slovenského
prezidenta Rudolfa Schustera nastaly
komplikace v podobě krevní sraženiny.
Jak včera informoval Otokár Takáč z
letecké vojenské nemocnice v Košicích,
ačkoli krevní sraženina může způsobit i
vážné komplikace, hlava státu zůstává na
vlastní žádost v domácím ošetření,
přestože
mu
lékařské
konzilium
doporučilo jako optimální variantu léčby
hospitalizaci.
ČTK 22.8.2000
NAPŘÍČ REPUBLIKOU
Osmnáctiletý Dušan Petřvalský se včera
vydal z Velké Hled’sebe na Chebsku na
více než pět set kilometrů dlouhou trasu,
aby překonal republiku na speciálně
upraveném vozíčku. Mladík, který po
dopravní nehodě ochrnul na obě nohy, se
chce dostat do Frýdku-Místku během
týdne. "Jsem naprosto v pohodě. Teď
jdeme do hospody na oběd," řekl včera
poté, co ujel prvních čtyřicet kilometrů za
necelé dvě a půl hodiny.
Mladá fronta Dnes 22.8.2000

NEZAPOMENEME
Danuši
Muzikářovou,
Stanislava
Valehracha, Josefa Žemličku a Viliama
Debnára, kteří byli zastřeleni v Brně 21.
srpna 1968. Připomněli si brněnští radní u
pamětních desek v Brně.
Mladá fronta Dnes 22.8.2000

r

Sportovní události
České prvoligové futbalové kluby

nakupovali na Slovensku Pätnásť
nových tvárí
Zápasom FK Teplice - Sigma Olomouc sa
včera začal nový ročník najvyššej českej
futbalovej súťaže - L Gambrinus ligy.
Zaujímavosťou je, že kluby spoza rieky
Moravy pri nákupe posíl výrazne využili
slovenský futbalový trh a v novej sezóne
angažovali až 15 nových tvárí zo
Slovenska.
Celkovo
bude
podľa
oficiálnych súpisiek pôsobiť v I. českej
lige až 29 Slovákov. Iba tri kluby Viktoria Plzeň, 1. FC Synot Staré Město,
FK Chmel Blšany - nemajú legionárov zo
SR.
FC Stavo Artikel Bmo: Krško (Prievidza)
Viktoria Žižkov: M. Kozák (Humenné),
Sovič
Baník Ostrava: Susko (Trnava), P. Németh
(Inter), Špilár (1. FC Košice)
Sigma Olomouc: Kamesch (z hosťovania
v Senci)
FK Jablonec 97: Antalovič, Petráš
(Prievidza), Weber
SK České Budějovice: Mečiar (Prievidza),
Obšitník
Sparta Praha: Labant, Prohászka
Slavia Praha: J. Kozák ml. (1. FC Košice)
FK
Dmovice:
Kinder,
Sninský
(Humenné), Ujlaky (Trnava)
FK Teplice: Frťala, Leitner (Trnava),
Piatka (Prešov),
Semeník (Genclerbirligi-Tur.)
Marila Příbram: Novák
Bohemians
Praha:
Holec
(Žilina),
Čontofalský, K. Kisel
FC Slovan Liberec: Klago, Kožuch,
Michalík.
U hráča, ktorý v uplynulej sezóne nehral v
L českej lige, v zátvorke uvádzame, odkiaľ
prišiel.
Prehľad slovenských futbalistov v I. českej
Gambrinus lige
Pravda 29.7.2000

Ú

vodní kolo první fotbalové ligy

skončilo s těmito výsledky.
Sparta Praha - Příbram 3:0
Ostrava - Bmo 2:1
Dmovice - Chmel Blšany 1:3
Bohemians Praha - Jablonec 1:1
Plzeň - České Budějovice 2:2
Liberec - Viktoria Žižkov 4:2
Synot - Slavia Praha 1:1
Teplice - Olomouc 0:0
Rádio Praha 31.7.2000

D

vojnásobný olympijský vítěz Martin
Doktor vyhrál v Račicích v úvodu
mistrovství
republiky
v
rýchlostní
kanoistice závod na 1000 metrů. Na této
trati získal už osmý domácí titul, kteiých
má ve sbírce celkem třiadvacet.
Rádio Praha 5.8.2000

V

ýsledky 3. kola fotbalové Gambrinus

ligy: Synot - Blšany 1:0, Plzeň Dmovice 2:1, Bohemians - SlaviaLl,
Liberec - České Budějovice 2:0, Ostrava Jablonec 1:1, Sparta - Žižkov 1:0, Teplice
- Bmo 1:1 a Olomouc - Příbram 3:2.
Tabulku vede Liberec o skóre před
Spartou. Třetí je nováček první ligy Synot.
Poslední
příčka patří Příbrami a
Dmovicím.
Rádio Praha 14.8.2000

v

Sportovních fanoušků na olympiádu
do Sydney mnoho nepojede
Vidět na vlastní oči boje o olympijské
medaile v Sydney zůstane pro většinu
sportovních příznivců nesplněným snem.
Firma Fractal, které je výlučným
prodejcem olympijských zájezdů, nabízí
sedmidenní pobyt za přibližně 150 tisíc
korun, přičemž průměrný měsíční plat činí
kolem 13 tisíc. Firma dosud prodala asi
dva tisíce vstupenek - z velké části to bylo
pro rodinné příslušníky a doprovod
olympioniků. Další zájemci naleznou
podrobné informace na internetové stránce
www.extrem.cz, jejímž prostřednictvím si
také mohou vstupenky zakoupit.
Rádio Praha 8.8.2000

Pilot Jiří Jakeš vybojoval zlato na
Mistrovství světa v přesném létám
Český pilot Jiří Jakeš vybojoval na 14.
mistrovství světa v přesném létání ve
Švédsku zlatou medaili. Soutěž se skládala
ze dvou částí, z navigačního letu po trati a
z přesnosti přistání. Soutěž družstev
vyhráli favorizovaní Poláci, čeští piloti
získali bronz.
Rádio Praha 8.8.2000

P

rvní turnaj stolních tenistů na českém

Kapitán Teplíc Verbíř (vpravo) v súboji o
loptu s Olomoučanom Urbánkom. Zo
stretnutia prvého kola najvyššej českej
súťaže vo futbale Teplice - Olomouc (0:0).

roku 1895, s tím větším se na mezinárodní
scéně oficiálně začne s platností od 1. října
2000. Vedení 1'ITF si od této změny
slibuje zatraktivnění hry, prodloužení
výměn a lepší podmínky pro sledování
stolního tenisu v televizi.
Rádio Praha 11.8.2000

území i v Evropě s větším míčkem o
průměru 40 milimetrů se chystá na tuto
sobotu do pražského Edenu. V hale Slavie
Praha se akce mužů Eridan Cup zúčastní
téměř kompletní domácí špička. Na
olympijských hrách v Sydney se ještě
bude hrát starým typem míčku o průměru
38 milimetrů. Mezinárodní federace
stolního tenisu (1’ITF) schválila změnu
velikosti míčku letos v únoru Starým
typem míčku se za zelenými stoly hrálo od
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Č

eské volejbalové juniorky do 18 let

vyhrály v nedělním finálovém utkání
na mistrovství Evropy ve švýcarském
Neuchatelu nad obhájkyněmi titulu z Itálie
po dvouhodinové bitvě 3:2 a získaly zlaté
medaile, první v historii českého
mládežnického volejbalu. Svěřenkyně
trenérské dvojice Leoš Chalupa, Bohuslav
Ernest
obhajovaly
na šampionátu
předloňský bronz z Belgie.
Rádio Praha 14.8.2000

ČOV schválil nominace pro OH v
Sydney
Český olympijský výbor schválil nominaci
sto dvaceti šesti sportovců, kteří budou
Českou republiku reprezentovat na
olympijských hrách. Do Sydney pocestuje
v sedmnácti odvětvích dvaadevadesát
mužů a třicet čtyři žen.
Rádio Praha 15.8.2000
Locatelli vyhrál závod 125,
motocyklové MS vede Ui, Huleš je 19.
Úspěchem českých jezdců Jaroslava
Huleše a Jakuba Smrže skončil úvodní
závod
jedenáctého
dílu
letošního
mistrovství světa silničních motocyklů na
Masarykově okruhu v Brně.
Po
tréninkových problémech s italským
strojem Italjet obsadil Huleš v závodě
deváté místo a Jakub Smrž si jedenáctým
vyjel první body v seriálu. Prvenství získal
Ital
Roberto
Locatelli,
průběžnou
klasifikaci vede Japonec Juiči Ui, v Bmě
druhý. Další český jezdec Igor Kaláb
skončil osmnáctý s plným počtem okruhů,
kdežto Michal Březina závod nedokončil.
Rádio Praha 21.8.2000
cfib cQn cžb rQo cflo
exp
vs

Svět plný Čechů
Pod tímto titulem vydal Jan A. Krystek již druhý sborník
životopisů Češek a Čechů, roztroušených opravdu po celém
světě. Zatímco v první knize “Amerika - můj nový domov”
(1999) Krystek zachytil vyprávěni krajanů, usedlých v USA, s
nimiž se setkal v roce 1991 (mezi nimi například s J. Benešem,
s básnířkou a krajanskou aktivistkou J. Fuschovou, J. Pejskařem
a dalšími osmnácti). “Svět plný Čechů” (2000) obsahuje
příběhy známých i veřejnosti neznámých 34 krajanů a krajanek
žijících v nejen v USA (například biskup P. Esterka, J. Filipek,
Jára Kohout, ředitel RSE P. Ducháček), ale i v Austrálii (S.
Berton, J. Došlik, J. Tiefenbach), v Holandsku, Jihoafrické
republice, Kanadě, Německu, Novém Zélandě (hon. konzul M.
Paulik), Rakousku a Švýcarsku.
Úvodní slovo ke knize velkého formátu, s barevnými přílohami
(199 stran), napsal Václav Klaus, předseda Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR. Petr Pithart, místopředseda Senátu
ČR, přispěl vzpomínkou na setkání v dubnu 1990 s první
“Američankou”, paní Slávkou Peroutkovou, vdovou po
Ferdinandu Peroutkovi.
Josef Škvorecký poukazuje na dva prototypy vystěhovalců,
staro i novozákonního věku: hospodářských emigrantů a
exulantů, které politické okolnosti donutily opustit rodnou zem.
Ovidius odešel z Říma nedobrovolně. Jeho verše byly přeplněny
touhou po ztraceném domově. (Pro zajímavost: Václav a Olga
Havlovi navštívili v roce 1968 USA, kde se setkali s F.
Peroutkou, Petrm Zenklem a dalšími čs. politickými činiteli. Byl
to právě jejich neutajený stesk po vlasti, který ovlivnil Havlovo
rozhodnutí vrátit se do Prahy.)
Druhý typ, JózefKorzeniowski, jehož rodiče zahynuli v gulagu
na Sibiři, se mohl vystěhovat do Anglie. Vypracoval se na
jednoho z nejvýznamějších spisovatelů anglické literatury,
známého podjménem Josef Conrad.
Krystek připravuje další sborník Chcete-li zaznamenat své
životní zkušenosti pro dnešní i budoucí čtenáře, napište co
nejrychleji na adresu: Jan A. Krystek,
Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, ČR

kde také můžete objednat obě knihy. “Amerika - můj nový
domov” cena lodní poštou je deset (10) AUDolarů a “Svět plný
Čechů” dvacet (20) A UDolarů též lodní poštou.

S. Berton, Sydney, Austrália

Slllhu dvOU pUUU

(Nakladatelství Lípa, 1999, 444stran)
Je název sborníku dokladů o činnosti smutně proslulého
vojenského žalobce JUDr. Karla Vaše, jenž měl hlavni roli ve
vykonstrukovaném obvinění genenrála Heliodora Píky. Vaš
pocházel z bohaté maďarské rodiny, usazené na Podkarpatské
Rusi. Před válkou vystudoval práva na Karlově univerzitě. Do
KSČ vstoupil v roce 1933. Asi rok po záboru Podkarpatské Rusi
Maďarskem v roce 1939 uprchl do SSSR. Byl automaticky
odsouzen na deset let vězení na Sibiři pro podezřeni ze špionáže.
Ihned se dal k dispozici sovětským orgánům, aby jim jako
zanícený komunista “pomáhal odhalovat řadu špiónů,
kontrarevolucionářů a protisovětských elementů ”. Jinými slovy špicloval proti spoluvězňům.
Vroce 1943 byl propuštěn, protože se přihlásil do formující se

čs. vojenské jednotky v Buzuluku, pod velením pplk Ludvíka
Svobody. Stal se důstojníkem 2. (zpravodajského) oddělení. Od
7. ledna 1945 zástupcem přednosty obranného bezpečnostního
zpravodajství (OBZ) Bedřicha Reicina. Oba důstojníci se
soudružským nadšením spolupracovali se sovětskou státní
bezpečnosti NKVD.
Autoři historického přehledu František Hanzlík, Jan Pospíšil
a Jaroslav Pospíšil vypátrali v českých archivech Vášovy žádosti
o rehabilitaci. Odměnou za celoživotní nemilosrdnou činnost
proti “nepřátelům SSSR a komunistické diktatury v ČSR” byl
Vaš v roce 1953 odsouzen na doživotí. Lstivá revoluce pozřela
své pěkně vydařené dítko. Opravdu otřesné dokumenty odhalují
protizákonní činnost vojenských bezpečnostních orgánů, které
byly už před únorem 1948 řízeny ÚV KSČ a důstojníky
NKVD/KGB, což bylo před veřejností tajné zasahování do
vnitřních záležitostí poválečného ČSR, v rozporu s
mezinárodním právem a proti smlouvě o přátelství a vzájemné
pomoci, kterou prezident čs. zahraniční vlády ve Velké Britanii
Edvard Beneš uzavřel - proti přání britské Foreign office! - s
Josefem Stalinem na sklonku roku 1943.
Kniha je věnována památce generála Heliodora Píky. Podle
vyprávění slovenského politického vězně Michala Sírového byla
Píkova vražda (21. června 1949) spáchána na Borech v Plzni za
nezvyklých okolností. Šibenice, pouhá deska se smyčkou, byla
postavena na hromadě smetí. Několik metrů před hromadou a
hromada byly polity s výkaly vězňů. (Na Borech se vykonávaly
denní potřeby do kbelíků), po kterých Pika v uniformě musel
přejit k nouzové šibenici. Kati byli dva bratři z Plzně, škaredí a
hrbatí.
Které nelidské zrůdy vymyslely takové ponižující poslední
chvíle zasloužilého bojovníka za českou svobodu? Žiji dosud
mezi nimi nebo námi?
S. Berton, Sydney, Austrália

Hledám krajana 55 - 60 let
Krajana který touží po laskavé, citlivé, zranitelné, věrné a
zklamané nekuřačce, abstinence, dobré hospodyni, kuchařce,
ještě fit, zdravé 53 let, 67 kg. krajance z Čech se zájmem o
zahradničeni, cestování, starostlivost, péčí. Jsi-li sám a chceš
ještě prožit pěkné stáří ve dvou jsem tu pro Tebe. “Věrnost,
porozumění, láska především”.

E-mailová adresa je: Josefa.hamplova@post.cz
Adresa a foto jsou k dispozici u redaktora Střípků - Čriepku.

Krajan na N. Z. oceněn za keramicé výrobky
Ministerská Předsedkyně N.Z. Helen Clark ocenila mimo
jiné hrnčíře Mirka Smíška a podotkla, že pan Smíšek
před léty přijel na Nový Zéland z Československa a od
roku 1953 pracuje jako umělecký hrnčíř. K jeho dipl.
“World Craft Council O.B.E. Art - Nelson City
Council” přibyl nyní wLife Achievement Award 2000”
H. Clark předala toto státní vyznamenání panu Smíškovi
8.srpna 2000. Výbor a členové klubu blahopřejí k jeho
dalšímu pracovnímu odcenění a přejí mnoho zdraví a
úspěchu v další práci.
Redakce

Jednopokojový byt k pronajmutí
V Praze 6, Holešovicích, 53 Janovského ulice.
Byt je v šestém poschodí s výtahem.
Má svou kuchyňku, záchod, koupelnu se sprchou,
obývací pokoj s televizí a stereo systém, dvě
pohodlné postele a svůj malý balkon.
Do středu města (Náměstí republiky) je to tramvají
číslo 5 a 12 pouze několik minut.
Byt je k pronajmutí podle dohody za velmi slušné
ceny. Cizinci neplatí dvojnásobě jak je zde zvykem.
Zájemci rezervujte nejméně tři měsíce předem.
Napište na adresu:
Alena Cingrošová
Byt číslo 18, šesté poschodí
Janovského 53
Praha 7, Holešovice, ČR
Telefon: 00420 2 3337 3058

Slovenská návštěva ve Wellingtonu
N úterý 15.8.2000 přiletěla do Wellingtonu nová
Velvyslankyně Slovenské republiky Dr. Anna
Tureničová. Nebyla to její první návštěva mezi námi.
Byla doprovázena manželem Dušanem. Na letišti byla
přivítána šéfem protokolu MFAT delegací Českého a
Slovenského klubu na Novém Zélandě. Krásnou kytici
květin, kterou klub koupil ji za nás všechny předala paní
Koppanová s manželem. Ve skupině krajanů byla také
paní DeLarzac, redaktor G. Knotek a Honorámí konzul M.
Paulik. Vládní limuzína odvezla vzácné hosty do hotelu.
Následovaly dva usilovné dny plné jednání s vládními
činitely a ministry. Nejdůležitější ovšem bylo pozvání
nové Velvyslankyně a jejího manžela k jeho Excelenci, Sir
Michael Herdie Boys, generálnímu Guvernérovi Nového
Zélandu. Po slavnostním přivítání skupinou Maorů a
vojenské přehlídce předala Dr. Anna Tureničová své
pověřovací listiny jeho Excelenci a byla pozvána i s
manželem k slavnostnímu obědu v Govemment House.
V pátek byl jediný jejich volný den na který pro ně M.
Paulik zařídil prohlídku Wainuiomata vodního rezervoáru.
Je to v údolí kde Wellington po dobu 150-ti let čerpá vodu
a proto je do oblasti přístup normálnímu publiku zakázán.
Nikdy se tam netěžilo dřevo a stromy jsou tam staletí
staré. Počasí bylo pochmurné, ale to pouze dodalo půvabu
divoké a nedotčené přírodě. Pan Koppan, který hosty
doprovázel jim také ukázal divoké pobřeží dolního cípu
Severního ostrova a zavezl je na oběd k Paulikům, kde
strávili několik hodin v příjemné společnosti před poslední
oficiální schůzkou s primátorem města Wellingtonu
panem Blumskym. V sobotu ráno je paní Ilona

Koppanová zavezla do Waikanae ku Smíškům, kde
Pamela a Mirek mají nový ateliér a vystavují svá
keramická díla.
Večer se u Gustava Knotka sešla početná skupina
krajanů z Wellingtonu, dokonce přijel na pozvání i Gustův
kamarád již z padesátých let osmdesáti-letý Čechoslovák
Antonín Javorský který žije asi 140 Km. od Wellingtonu.
Byl rád, že si mohl popovídat po tolika letech slovensky
s tak vzácnou návštěvou.
A jako obvykle se jedlo, pilo, hodovalo a dobře žilo.
Pan Dušan hrál na harmoniku a kdo mohl tančil či zpíval,
kdo nemohl zpívat jedl a musil pít. Poslední hosté se
rozcházeli o půlnoci. Jediné čeho každý litoval bylo, že
paní Tureničová a Dušan nás navštěvují pouze jednou za
rok.
M. Paulik (H.K.)

Poděkování
Paní Marie Zdráhalová poslala redakci poděkování všem
známým v našem klubu, zvášť těm kteří se zúčastnili
pohřbu jejího manžela a za kytici kterou klub věnoval.
Jelikož oznámení pohřbu jsme dostali až po vytisknutí
červencového čísla Střípků -Čriepků tak byla malá příloha
přiložena v obálce bez detailů.
Zdeněk Jan Zdráhal se narodil 11. února 1926 a
zemřel 23. července 2000.
Pohřeb se konal 28. července v 1.00 hod. v kapli
pohřebního ústavu The Lychgate Chapel na rohu Willis
St. a Aro St.
Pozůstalí jsou manželka Marie Zdráhalová a synové
Sidney, Richard a Pavel.
Redakce a členové klubu přejí pozůstalým upřímnou
soustrast.

Oznámení
7, mezinárodní výstava Cestovního ruchu
bude probíhat v Praze na Výstavišti v Holešovicích a to od
7-9 listopadu 2000.
Výstavu organizuje společnost MADI Travel Markét.
Adresa je: Husitská 27, 130 00 Praha 3, ČR.
Tel.: 00420 2 627 4152
Fax: 00420 2 627 9796
(Výstava je pouze pro turistické kanceláře a
velkoobchodníky doma i v cizině. Vstupné je 30 DMmebo

Omluva redakce
Redakce se omlouvá, že již druhé číslo Střípků Čriepků má pouze 14 stránek a nemá žádné fotografie. Je

to z finančních důvodů jelikož firma která nám
dělala fotokopie za poloviční cenu zavřela. Ceny
které nám byly nabídnuty jsou vysoké zvlášť když
jsou na stránkách fotografie slušné kvality. Klub
uvažuje zakoupit kopírovačku.

.

.

.

1

"

■

Pozor nezapomeňte, na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 6. září2000 v 19.30 hod.
v

Česnekové suchárky (Pozor tyto suchárky jsou pouze pro psy!!!)
1 hrneček ovesných vloček, 3/4 hrnečku škrobové moučky, 3 hrnečky pšeničné hrubé
mouky, 3/4 hrnečku suchého mléka, 4 stroužky česneku, 1/2 hrnečku margarinu, 1 lžíce
Marmitu nebo Vegemitu, 11/2 hrnečku vývaru z kostí a 1 vejce.
V předehřáté troubě na 325°F rozpustíme Marmite nebo Vegemite ve vývaru z kostí, který
předem připravíme. Ještě když je teplý dáme část vývaru do blendru, přidáme česnek a
rozemeleme nájemnou kašičku.
Vylijeme ji do veliké mísy, přidáme margarin, ovesné vločky a dobře promícháme.
Necháme vychladnout asi 5 minut. Přimícháme suché mléko, škrobovou moučku, vejce
a pak přidáváme po částech pšeničnou hrubou mouku a dobře vše promícháme v těsto
které pak na pomoučeném stole vyválíme najeden centimeter silnou placku a vykrajujeme
různé tvary nebo kolečka.
Klademe je na pomaštěný plech a pečeme asi 50 - 60 minut. Necháme je vychladnout a
vyschnout Podáváme je zvláště loveckým psům až kdyš jsou tvrdé jako kost.
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