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Jízda králů - Ulčnov
Vlčnov patří mezi obce, kde se již tradičně udržuje
lidová slavnost spojená s jízdou na vyzdobených
koních. Obecně je známa jako Jízda králů. Hlavními
účastníky obřadní objížďky na koních jsou král a
jeho pobočníci, praporečníci, vyvolávací, výběrčí,
děkovníci. Král nesmí mluvit, ani se zasmát.
Pestiý
krojovaný
průvod má nádech
tajemnosti, skryté v
králi v dívčím kroji, se
zahaleným obličejem,
s růží v ústech a pestře
ozdobených koních. V
rolnických kulturách
se
lidové
obřady
vázaly
s
ročním
obdobím.
Hlavním
smyslem
agrárních
obřadů a slavností
bylo zajistit zdar v
hospodářském
a
rodinném životě kolektivu. Tato podstata se zcela
nevytratila ani poté, kdy se lidové obřady a slavnosti
propojily s křesťanskými.
Po druhé světové válce přibývalo ve Vlčnově
návštěvníků, kteří se kromě jízdy králů dožadovali
další kulturní podívané. K rozšíření programu jízdy
králů se zapojil v roce 1951 dětský kroužek
Vlčnovjánek.
Ochotníci v roce 1962 zahráli ve vlčnovských
krojích divadelní hru bratří Mrštíků Maryša, přičemž
byla přítomná televize a rozhlas. Další vývoj

slavností ovlivnily velkolepé oslavy k 700. výročí
trvání obce.
Slavnosti vyvrcholily v době jízdy králů v roce
1964. Jízda byla zahájena průvodem, který prošel
dědinou. Neobyčejnou pozornost diváků vzbudilo 30
ověnčených děvčat, průvod uzavírala jízda. V roce
1982
byli
svoláni
všichni bývalí králové.
Sešlo se jich 43, byli
pestře
vystrojeni
a
nej staršímu bylo 85 let.
Dnešní průvod probíhá
tak, že se všichni jezdci
vystrojeni v obřadních
krojích
s
vlajícími
kašířky na kloboucích
vydají k rodičům krále,
aby jim ústy svého
pobočníka poděkovali za
vzorné vychování a
ochotu, že svého syna
rádi uvedli do královské hodnosti. Poté družina míří
na Obecní úřad, král je nesen uprostřed průvodu na
ramenou a takto slavnostně vstupuje do obřadní síně.
Starosta je uvítá a popřeje jim mnoho radosti při
odpolední jízdě. Na to královský pobočník poděkuje
jménem celé družiny za podporu a slibuje, že
vystoupení královské družiny bude vzorné, aby si
všichni návštěvníci odnesli domů nezapomenutelné
vzpomínky a za rok se zase rádi vrátili na vlčnovskou
jízdu králů.
(Jana Džúrová, Moravské Slovácko, ČR)

Dvojace. Jednak přípravou vojenské odvety, současně
však sílil hlas uvážlivějších, aby chystaný basilejský
koncil nalezl konečně vůli s husity jednat a hledat
kompromis.
Nastal rok 1431, rok zahájení basilejského církevního
sněmu. Na různých stranách se jednalo o zprostředkování
veřejného slyšení husitů. Vladislav Jagellonský nabídl, že
se ujme smírčí role. Zemský sněm v Kutné Hoře dokonce
vyslal do Polska misi vedenou Prokopem Holým, ale
diskuse o čtyřech artikulích ztroskotala podobně jako

Pokračování:
Před vánocemi překročily husitské zbrojné houfy
Krušné hory, vpadly do Saska a v pěti simultánních
proudech pustošily široký pruh země mezi Pimou
(Pemem), Drážďany, Míšní a Freibergern. Poté se výprava
stočila na jihozápad a přes Plavno, Bayreuth a Bamberk
dospěla na dosah Norimberka.

Husitské spanilé jízdy a manifesty.
Schematicky jsou vyznačeny jen válečné podniky
rozhodujícího významu

Pod vlivem husitské agitace a přítomnosti revolučních
vojsk se chudina v Bamberku zmocnila vlády nad městem.
Tažení českých vojsk opět probíhalo bez vážnějších
komplikací. Města padala do jejich moci jedno za druhým.
Raději nabízela obrovské sumy výkupného, než aby se
stavěla na odpor. Mnohé hrady a leckterá sídliště
nacházeli Češi liduprázdné. Ani kurfiřt Friedrich
Hohenzollernský, zástupce Zikmundův v říši, nenašel
odvahu zadržet postup husitů silou. Raději volil cestu
příměří, byť draze vykoupeného. Při jednání na hradě
Beheimsteinu přijal mír, za který slíbil zaplatit osobně
čtrnáct tisíc zlatých, Norimberk pak měl odevzdat jedenáct
tisíc, vévoda bavorský Jan deset tisíc. Ale to nebylo
všechno. Friedrich se rytířsky zavázal, že se zasadí o
svobodné slyšení husitů v Norimberce a zajistí českým
mluvčím bezpečný příchod i návrat. Nutno přiznat, že pak
čestně usiloval, aby se veřejná obhajoba kališnické víry na
katolickém území uskutečnila, avšak pro odpor kurie i
německých prelátů nakonec plán ztroskotal.
V druhé půli února 1430 se Prokopova triumfální
spanilá jízda vrátila do Prahy. Můžeme-li věřit
kronikářovi, jen hmotnou kořist přiváželi husité na třech
tisících (?) vozů... Jak reagovala katolická Evropa?

Boj husitů s křižáky. Překresba podle barevné tabule v
Jenském kodexu z doby kolem r. 1500

následující květnové rozhovory s králem Zikmundem v
Chebu. Prokop byl jednoznačně pro klidné řešení pře,
avšak nemínil o píď ustoupit od zásady, že husité budou
při jakékoli disputaci rovnoprávnými partneiy v dialogu,
nikoli obžalovanými. To zatím z druhé strany nikdo
nechtěl slyšet.
Veškeré pokusy o smír nakonec ztroskotaly, a znovu
promluvil meč... Norimberský říšský sněm v únoru 1431
rozhodl o nové, páté protičeské kruciátě. A v létě se
křižácké armády vydaly na pochod. V jejich čele se
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objevil papežský legát kardinál Julián Cesarini, muž, který
měl předsedat právě začínajícímu koncilu. Ambiciózní
prelát chtěl zahájit sněm co nejefekněji, válečným
triumfem, vyřízením české
otázky.
Češi se do poslední chvíle
snažili nové krvavé
řeži
zabránit. Prokop poslal za
Zikmundem
uvážlivě
koncipovaný návrh, aby se sešli
a pokojným jednáním zadrželi
meč. Ještě v půli července se
mírumilovným
manifestem
obrátil přímo k shromážděným
křižákům. Chceme mír, a ne
válku. Jak už jsme mnohokrát
dali
najevo, nežádáme víc, než
Památník husitských
vítězství v Sudoměh kde aby katolický svět přistoupil na
Jan Žižka svedl první bitvu
rovnoprávnou
diskusi
s
která ho proslavila
husitským programem. Takový
25.3.1420
byl přibližně obsah manifestu.
Druhá strana rozuměla po svém: z kacířů mluví strach!
A tak se na zlomu července a srpna 1431 přelila přes české
hranice snad stotisícová armáda. Hlavní úder na západním
směru byl podpořen útoky Slezanů od severu a Albrechta
od jihu. Na zprávu o vpádu se hnuly spojené husitské
houfy z nástupiště u Berouna. To byl strategicky
významný bod, odkud měli obránci přibližně stejně daleko
ke kterémukoli myslitelnému místu útoku na západních
hranicích.
Průzkum hlásil, že křižáci
směřují
k
Domažlicům.
Vzdálenost kolem stovky
kilometrů dokázala Prokopova
“létající armáda” překonat za
pouhé dva dny. Objevila se
před nepřítelem 14. srpna
odpoledne.
Kardinála
Cesariniho a jeho vojska
dirigovaná
Friedrichem
Braniborským to tak zaskočilo,
že vichřici, která následovala,
Památník husitských
se až na výjimky nikdo nestihl
vítězství v Hoňcích kde postavit.
Husité zaútočili
Žižka obrátil na útěk
rovnou
z
chodu,
do
panské vojsko 20.4.1423
nesešikovaných a vlastně
prchajících formací. Co se odehrálo u Domažlic, nebyla
bitva, ale parforzní hon. Statečně se prý bránila Cesariniho
garda. Většina jednotek však vzala do zaječích, pěchota se
poschovávala v okolních lesích, jízda tryskem hnala k
hranicím.
Mrtvých bylo na tisíce, neboť Češí znali účinek
důsledného pronásledování protivníka a byli v této taktice
mistry. Legát Cesarini údajně dělal, co mohl, pokoušel se
zorganizovat odpor, leč posléze i on uznal, že víc než smrt
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je záchrana. V přestrojení zmizel z bojiště, kde po něm
zůstaly kardinálský klobouk i roucho, rodinné šperky a
papežská pověřovací bula.

Basilej - Češi proti světu
Zpráva o zničení páté
křižácké výpravy u Domažlic
otřásla křesťankým světem. A
otevřela novou etapu v zápase
kříže s kalichem. Církev a její
světští ochránci se vzdali
alternativy násilí, aby zvolili
taktiku zákulisních intrik a
diplomatické hry...
Památník husitských
Asi
tři
měsíce
po
vítězství v Domažlicích. domažlickém
debaklu
se
Zde 14.8.1431 husité
basilejský koncil usnesl pozvat
pouhým svým příchodem
husity k jednání a dopřát jim,
zahnali na útěk vojska
oč tak dlouho žádali - veřejné
páté, poslední křížové
výpravy
slyšení. Hlavním zastáncem
nového kursu se kupodivu stal
muž, který prohrál a který v Čechách nedávno zapomněl
svůj kardinálský klobouk, Julian Cesarini. Měl své zprávy
z Čech. Věděl, jak na zemi
doléhá únava z věčného
krveprolévání. Jak hospodářské
těžkosti
rostou,
násobeny
neúrodou.
Jak
i
prostý
venkovský lid je už syt
nekonečného utrpení. Obecná
nálada, šířící se v Čechách,
nahrávala jeho
záměrům.
Cesarini si byl jist, že
Památník husitských
především
české společenské
vítězství v Malešově.
špičky
šlechta
pod jednou i
Dějiště nejznačnějšího
bojového triumfu Žižkova podobojí a část měšťanstva přivítají uklidnění poměrů i za
cenu významných ústupků hned, jakmile se k nim otevře
cesta. A byla tu druhá stránka téže mince: Pokračující
spanilé jízdy ideologicky “infikovaly” široké oblasti
kolem Čech. Chudina v Německu i jinde stále očividněji
sympatizovala s husitským programem.
“Veliké jest, ó, to napnutí
myslí lidských, jež jediná
(církevního) sboru naděje drží
ještě na uzdě: Zhyne-li ta,
oboří se laikové na nás po
husitsku a budou hubiti nás,
míníce tím zalíbit se bohu.”
Tak Cesarini argumentoval v
žádosti papeži (leden 1432),
Památník husitských
vítězství v Ústí nad Labem aby souhlasil s pozváním
husitů do Basileje. Kardinál se
lekal přílivu revoluce.
Pokračování příští měsíc

Otevření repliky atelieru rodáka Bohumíra Lindauera
rozenou Patty a synem Hektorem a Viktorem odjel Lindauer do
18. června byla otevřena replika atelieru našeho slavného
Londýna, kde stejná kolekce byla vystavena na Colonial
rodáka Bohumíra Lindauera ve Woodville. Bylo to pro mne
velikou poctou, že jsem byl pozván jako představitel ČR na
Exhibition. Princ Waleský, pozdější král King Edward VII.
obdivoval obraz (The Poi Girl) tak, že na konci výstavy mu byl
Novém Zélandě k tomuto otevření. Přesto, že jsem byl pouze
tento obraz věnován Sir Walterem, tehdejším Exibitorem této
několik týdnů po operaci a chodil o berlích nemohl jsem si
kolekce. Nabídky o její koupi přicházely od mnoha muzejí z
nechat takovou událost ujít. Obzvláště, že mi to dalo příležitost
Ameriky a také z Vídně a Berlína. Největší úspěch měl jeho
se sejít se sedmnácti potomky Lindauera, kteří k odhalení jeho
obraz
Any
poprsí (busty)
Rupene nazvaný
přijeli
z
Russellu a z
Woman
and
Aucklandu.
Child. Na tento
námět udělal asi
Nejstarší z nich
30
různých
byla
Rebe
verzí, které dnes
Mason, rozená
zdobí
stěny
Lindauer která
galerií v Evropě
si na dědečka
i v Americe.
dobře
Novozélandská
vzpomíná.
vláda
tento
Bohumír
obraz a další s
(Gottfr ied)
Lindauer,
se
názvem
narodil v Plzni
Tohunga
ta
5.1.1839, kde
Moko at Work
vystavila
na
jeho
otec
Světové
pracoval jako
Výstavě v St.
zahradník
u
Louis v roce
kterého mladý
1904 kde obraz
Lindauer
ve
Matky s dítětem
třinácti letech
vyhrál
první
nastoupil
do
Několik členů Lindauerovy rodiny a Mirek Paulik v pozadí
učení.
Jeho
cenu.
Partridgeova sbírka obrazů v Aucklandě se stala poutním
touhou
však
místem pro turisty i maory. Přesto, že Partridge dostal mnoho
bylo se stát malířem. Jeho talent se už projevil ve škole a když
nabídek jedna až 25,000 liber což v té době byla obrovská suma
dovršil 16 let, rozhodl se jít pěšky 320km. až do Vídně, kde se
peněz, nikdy kolekci neprodal a na sklonku jeho života ji celou
zapsal do Umělecké akademie. Studoval malířství ve Vídni sedm
let a po té začal malovat obrazy v kostelích na jižní Moravě. V
nabídl městu Aucklandu, s podmínkou, že musí vybrat 10,000
liber a tím založit fond pro její udržování. Tato částka byla brzo
Plzni dostal komise malovat portréty, ale musil nastoupit
vojenskou povinnost což naprosto nenáviděl. Naštěstí jeho
překonaná a město Auckland drží tyto obrazy v Národní galerii
nadřízení viděli sami, že bude prospěšnější, když pro ně bude
do dneška pro své občany.
Lindauer má veliký význam pro Nový Zéland. Na svých
malovat portréty důstojníků a jejich manželek. Když v roce 1873
plátnech zachytil dobu která na NZ rychle mizela a bez jeho
byl znovu povolán do armády odešel do Německa a emigroval na
práce by byla nejenom pro Nový Zéland, ale hlavně pro maory
Nový Zéland. Prvé tři roky až do roku 1876 žil v Nelsonu kde
navždy ztracena. Za svého života Lindauer namaloval více než
maloval portréty a živil se také jako fotograf. Při návštěvě v
1,000 portrétů. Já osobně jsem jeho hrob ve Woodville navštívil
Aucklandu se seznámil s mladým obchodníkem z Anglie Henry
Partridgem, který ho požádal, aby namaloval několik portrétů
již před 25 lety. Několik hodin jsem tam na hřbitově u jeho
hrobu seděl a představoval si jaký život v tak daleké zemi
maorských náčelníků a od té doby se mezi nimi vyvinula
Lindauer měl. S mnoha krajany se zde jistě v té době nesetkal a
spolupráce, která trvala celý jejich život. Jakmile Partridge
ušetřil nějaké peníze dával Lindauerovi další komise. Lindauer
muselo mu být smutno po české kultuře a společnosti. Na štěstí
byl jako umělec zaneprázdněný a maloval tolik proslulých
se přestěhoval do Woodville kde žil 36 let. Zemřel 13. června
1926 ve věku 87 let a je pochován na Old Gorge hřbitově. Jeho
náčelníků a osob což mu jistě přineslo hodně zadostiučinění a
nám může být Lindauer vzorem. Leží tam chudák sám v cizí
prostý hrob nese nápis Gottfried Lindauer - Artist. Byl
zemi, mezi cizími lidmi. Jistě přivítá, když nějaký krajan jeho
dvakráte ženatý a měl dva syny a tři dcery. Partridge ve svém
hrob navštíví a alespoň v duchu si s ním popovídá, jak jsem to
obchodě otevřel také obrazárnu a mnoho Maorů přicházelo z
udělal já. Dporučujeme všem krajanům, kteří Woodville navštíví
širokého okolí a sedělo hodiny před obrazy jejich předáků.
aby též navštívili jeho atelier a nebo jeho hrob. Je to jeden z
Lindauer se stal známým portretistou nejenom na Novém
rodáků na kterého můžeme být všichni hrdí.
Zélandě, ale také v Kanadě a v Evropě. Walter Buller vystavoval
Miroslav Paulik, HK.
9 jeho obrazů na Industrial Exhibition ve Wellingtonu s velikým
úspěchem. V roce 1887 se svojí druhou manželkou Rebekou
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Karlovy Vary filmový festival
Již 36. ročník světoznámého filmového
festivalu ovládne od 5. do 14. července
západočeské lázeňské město Karlovy
Vary. Sjedou se sem desítky filmových
profesionálů a tisíce fanoušků z celého
světa, aby shlédli téměř 300 filmů. Kromě
jiných slavných osobností letos přislíbili
účast také Ben Kingsley, Nastassja Kinsky
a Emir Kusturica.
Rádio Praha 5.7.2001

Prezident Havel i přes nízkou podporu
vstupu do EU věří, že Češi řeknou ano
Prezident Václav Havel se domnívá, že i
přes současnou nízkou podporu začlenění
České republiky do Evropské unie bude v
případném referendu většina lidí hlasovat
pro vstup. Novinářům to řekl po schůzce
se svým portugalským protějškem Jorgem
Sampaiem. Podle posledních průzkumů
veřejného mínění by pro vstup země do
EU hlasovalo jen 38 procent Čechů a
zhruba stejný počet váhá. Asi 17 procent
lidí by bylo proti. Odpůrci začlenění
Česka do EU v průzkumu uvedli
především ekonomické důvody, nutnost
podřízení se mezinárodním institucím
nebo prosté obavy z budoucnosti. Z
výsledků průzkumu vyplynulo, že podle
26 procent dotázaných je vstup do unie
ekonomicky nevýhodný, 21 procent lidí se
obává nerovnoprávnosti, 12 procent
očekává mnoho požadavků z EU a devět
procent ztrátu suverenity. Názor, že
členství v unii nepřinese nic dobrého,
vyjádřilo 23 procent lidí. Počty příznivců
i odpůrců vstupu do EU se od letošního
jara v zásadě nezměnily.
Rádio Praha 10.7.2001

Václav Havel podepsal několik
zákonů, mimo jiné novelu trestního
řádu
Prezident Václav Havel podepsal několik
zákonů a jejich novel, mimo jiné změnu
trestního řádu, která má zkrátit dobu mezi
spácháním trestného činu a potrestáním
viníka. Havlův podpis, nutný k platnosti
zákonů, je také pod novelou, která
lékařům
umožní
vést
zdravotní
dokumentaci v elektronické podobě bez
listinných kopií. Prezident podepsal i
zákon umožňující soukromým uměleckým
školám získat stoprocentní státní dotaci na

žáka. Zákon o pohřebnictví, který Havel
podepsal, umožní postihovat vandaly za
ničení hrobů a hanobení lidských ostatků.
Havlem podepsaný nový knihovnický
zákon ukládát všem veřejným knihovnám
nejpozději do konce roku 2006 čtenářům
umožnit bezplatný přístup k internetu.
Prezident rovněž podepsal zákon na
vydání dluhopisů na pokrytí ztráty
Konsolidační banky za rok 1999, zákon
upravující převod zemědělských pozemků
a takzvaný vodní zákon.
Rádio Praha 10.7.2001

Novým velvyslancem v USA bude
náměstek ministra zahraničí Palouš
Novým velvyslancem ve Spojených
státech bude dosavadní náměstek ministra
zahraničí a bývalý mluvčí Charty 77
Martin Palouš. Návrh na jeho jmenování
do klíčové diplomatické pozice schválila
vláda 2. července na uzavřeném jednání.
Návrh ministra zahraničí Jana Kavana se
ve vládě nesetkal s jednoznačnou
podporou.
S potřebným souhlasem
americké
strany
i
Paloušovým
jmenováním do funkce by podle obecného
mínění neměly být problémy. Velvyslance
jmenuje prezident Václav Havel.
Rádio Praha 12.7.2001

Rychlodráha Eurorapid míří i do Prahy
Plány evropské rychlodráhy Eurorapid,
jejíž první část se nyní rodí v Nizozemsku,
počítají do roku 2010 zahájit práce na
dalších linkách. Ty by měly vést i přes
Prahu. Uvádí to Mladá fronta DNES. Zda
bude dráha postavena, se rozhodne v září.
Nizozemská vláda už investovala více než
deset miliard marek do projektu visuté
rychlodráhy
Transrapid
mezi
Amsterodamem a Groningenem na severu
země, píše list. Podle nizozemského
experta Martina van Pemise se počítá s
tím, že by rychlodráha měla být během
příštích let prodloužena přes Leer a Brémy
až do Hamburku.
ČTK13.7.2001

Zemřel příslušník ženijní roty pátého
mechanizovaného praporu v misi SFOR
Na základně českého kontingentu v
Bosanské Krůpě v Bosně zemřel na
následky zranění příslušník ženijní roty
pátého mechanizovaného praporu v misi

5

SFOR.
Při
zneškodňování
munice
zajištěné místními obyvateli došlo k
výbuchu granátu, při němž byl český voják
zraněn. Třiadvacetiletý práporčík byl s
těžkým zraněním přepraven vrtulníkem do
vojenské nemocnice v Šipovu, kde po
převozu zemřel. Rodinní příslušníci byli o
neštěstí informováni. Okolnosti případu
vyšetřuje
česká
vojenská
policie.
Veřejnost bude o výsledku vyšetřování
neprodleně informována.
Rádio Praha 14.7.2001

Zájem mladých lidí o práci v armádě
je velký
Zájem mladých lidí o práci v české
armádě je podle ministra obrany Jaroslava
Tvrdíka již tak velký, že přesahuje její
kapacitní možnosti. Zájem o práci v
armádě podle něj potvrzuje také
skutečnost, že brigáda rychlého nasazení
bude příští rok rozšířena o 2500 vojáků z
řad mladých lidí. Ministr však zároveň
uvedl, že sociální podmínky v armádě
nejsou tak dobré, jak by se mohlo zdát.
Rádio Praha 14.7.2001

Za posledních deset let klesl počet dětí
v ČR skoro o půl milionu
K 1. březnu letošního roku žilo v ČR
téměř 1,7 miliónu dětí ve věku do 14 let.
Počet dětí od posledního sčítání v roce
1991 klesl o 469.000, tedy o 21,7
procenta. Ve věkové kategorii nad 60 let
se však počet obyvatel příliš nezměnil.
Počet seniorů se zvýšil o 37.700 na 1,8
miliónu osob, což znamená, že stoupl o
dvě procenta. Vyplývá to z předběžných
výsledků sčítání lidu. Při posledním
sčítání žilo v ČR celkem 10,292.933 lidí,
což představuje celkový úbytek obyvatel
za deset let zhruba o jednu desetinu
procenta. V městech se 100.000 a více
obyvateli na počátku března 2001 žilo 2,1
miliónu občanů. V roce 1991 to bylo 2,4
miliónu osob. Počet obyvatel velkých
měst tedy poklesl, ale zvýšil se počet
obyvatel nejmenších vesniček do 199
obyvatel. Zatímco letos jich v nejmenších
místech bydlelo 203.600, při posledním
sčítání to bylo 167.800. Počet obcí se za
posledních deset let zvýšil o 490. K 1.
březnu 2001 jich bylo v ČR celkem 6258.
Pět měst mělo 100.000 a více obyvatel,
před deseti roky to bylo sedm měst. Počet

nejmenších obcí s maximálně 199
obyvateli stoupl od roku 1991 o 320 na
současných 1648.
Rádio Praha 15.7.2001

Nejvíce nových voličů od roku 1998
získala čtyřkoalice
Nejvíce nových potenciálních voličů od
parlamentních
voleb
1998
získala
čtyřkoalice. Podle červnového průzkumu
Střediska empirických výzkumů, tvoří
nové posily plnou polovinu současných
příznivců tohoto uskupení. Pětinu ze
svých voličů
čtyřkoalice odčerpala
stranám opoziční smlouvy, ODS a ČSSD.
Ke čtyřkoalici, kterou tvoří Unie svobody,
KDU-ČSL, ODA a DEU, se podle
Střediska empirických výzkumů přiklánějí
především mladí lidé, kteří v roce 1998
ještě
nemohli
volit.
Stranou
s
nejpevnějším voličským jádrem je KSČM:
Od minulých voleb ztratila jen šest
procent voličů. Proti tomu z voličů, kteří
před třemi lety dali hlas ČSSD, jich více
než třetina změnila politickou orientaci a
hlasovala by jinak. Ke čtyřkoalici jich
přešlo 11 a ke KSČM devět procent.
ČSSD naopak za poslední tři roky získala
23 procent příznivců z řad lidí, kteří při
minulých parlamentních volbách nevolili.
Rádio Praha 14.7.2001

Německé ministerstvo životního
prostředí apelovalo na ČR, aby
odstavilo jadernou elektrárnu Temelín
Německá vláda nevydala usnesení, které
vyzývá Českou republiku, aby odstavila
jadernou elektrárnu Temelín, řekl v
Bruselu německý ministr zahraničí
Joschka Fischer. Připustil ale, že existuje
apel na český kabinet, aby znovu
zhodnotil
své
rozhodnutí
ohledně
Temelína s perspektivou odstavit jej ze
sítě. Fischer přitom odmítl představu, že
by Německo podmiňovalo uzavřením
Temelína další proces rozšiřování EU.
Informaci, že německá vláda vyzývá
českou stranu k odstavení elektrárny,
vydala agentura AP. Odvolala se na
dokument
německého
ministerstva
životního prostředí, podle něhož zpráva o
bezpečnosti
temelínského
jaderného
provozu, vypracovaná loni z podnětu
české a rakouské vlády, nedokázala
rozptýlit obavy Německa, že elektrárna
vybudovaná
podle
ruských
plánů
nevyhovuje německým a mezinárodním
standardům.
Vyjádření
německého
ministerstva životního prostředí k jaderné
elektrárně Temelín však považuje mluvčí
německé
spolkové
vlády
Charima

Reinhardtová
kabinetu.

rovněž

za

stanovisko

Rádio Praha 16.7.2001

Zastavení Temelína by společnost ČEZ
přišlo na 115 miliard korun
Pokud by Česká republika vyhověla výzvě
sousedního Německa zastavit Jadernou
elektrárnu Temelín, jejího majitele a
provozovatele, společnost ČEZ, by to
přišlo na téměř 115 miliardy korun. Podle
analytiků by však alespoň část z těchto
nákladů musel uhradit stát, aby se
společnost finančně nepoložila a aby stát
nepřišel o příjmy z chystané privatizace
firmy. Akcie elektrárenské společnosti
ČEZ propadly v pondělí na pražské burze
o více než 20 procent a burza je v souladu
se
svými
pravidly
přeřadila
do
obchodování v uzavřené fázi.
Rádio Praha 16.7.2001

Hraniční přechod do Rakouska v
Hevlíně zablokovali autodopravci
Zhruba 40 nákladních aut zablokovalo v
sobotu dopoledne hraniční přechod s
Rakouskem v Hevlíně na Znojemsku.
Blokádou chtěli autodopravci protestovat
proti změně odbavovacího režimu pro
nákladní vozy, která jim znemožňuje
jejich činnost. Podle nového nařízení
mohou
být
nákladní
automobily
odbavovány pouze v denních hodinách,
autodopravci však podle organizátorů
blokády využívají k cestám právě noční
hodiny. Jeden z organizátorů akce Štefan
Spišiak uvedl, že pokud se autodopravcům
a exportérům nikdo ze zodpovědných
ministerstev neozve kvůli jednáním, jsou
připraveni zablokovat i větší hraniční
přechody. Blokáda hraničního přechodu v
Hevlíně skončila ve 13.00 hodin.
Rádio Praha 22.7.2001

Deficit rozpočtu bude letos 40
mld.místo schválených 49 mld.Kč
Letošní deficit státního rozpočtu by měl
být o devět miliard korun nižší než
schválených 49 miliard Kč, tedy 40
miliard korun. Z letošních úspor vláda
uhradí částku, o kterou v loňském roce
poslaneckou
sněmovnou
schválený
schodek rozpočtu překročila. Novinářům
to řekl náměstek ministra financí pro
rozpočet Eduard Janota. Vláda loni utratila
nad rámec povolený sněmovnou téměř 11
miliard korun.
Rádio Praha 16.7.2001

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

20.06Kč.

Británie

1 GBP

55.33Kč.

Francie

1 FRF

5.14Kč.

100 JPY

31.61Kč.

Kanada

1 CAD

25.82Kč.

EMU

1 EUR

33.77Kč.

Německo

1 DEM

17.26Kč.

Japonsko

N. Zéland

1 NZD

16.10Kč.

Kanada příští rok znovu posoudí
vízový režim s ČR

Slovensko

100 SKK

79.26Kč.

Ministerský předseda kanadské provincie
Ontario Mike Harris v rozhovoru s
premiérem Milošem Zemanem řekl, že
jeho země příští rok znovu posoudí
vízovou povinnost pro české občany.
Kanadská
vláda
obnovila
vízovou
povinnost pro české občany přijíždějící do
země v roce 1997, poté co z České
republiky do Kanady vycestovalo velké
množství romských rodin a žádalo tam o
politický azyl. Česká vláda se po marném
úsilí změnit tento stav rozhodla obnovit
vízovou povinnost pro Kanaďany od
letošního 1. dubna. ČR ještě letos počítá s
otevřením honorámího konzulátu v
hlavním městě Ontaria Torontu, kde je
největší koncentrace Čechů žijících v
Kanadě.
Rádio Praha 16.7.2001

Švýcarsko

1 CHF

22.33Kč.

USA

1 USD

39.68Kč.
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Letošní sklizeň zatím probíhá v
meziročním srovnání rychleji
Zemědělci k pondělku sklidili 51.705
hektarů ozimého ječmene, což představuje
33 procent z 156,7 tisíce hektarů osetých
touto plodinou. Průměrný výnos činí při
dosavadní sklizni 240,2 tisíce tun 4,65
tuny na hektar a meziročně tak vzrostl o
téměř 17 procent.
U ozimé pšenice zatím sklizené plochy
dosahují 3394 hektarů, tedy 0,4 procenta z
celkových 873,4 tisíce hektarů. Pod
střechou je 15.557 tun a průměrný
hektarový výnos 4,58 tuny je meziročně o
téměř osm procent vyšší.
Z 341 tisíc hektarů osetých ječmenem

jarním dosud zemědělci sklidili pouze 853
hektarů. Z hektaru v průměru získali 4,65
tuny plodiny, což je ve srovnání s loňským
rokem o polovinu více. Pokud jde o řepku,
žně postoupily 12.291 z celkových 344
tisíc hektarů. Sklizeň 34,2 tisíce tun
znamená, že průměrný výnos vzrostl o
deset procent na 2,79 tuny na hektar.
Rádio Praha 17.7.2001

EvoBus staví v Plzni
Dceřiná společnost DaimlerChrysler firma
EvoBus přesune podstatnou část výroby
autobusů do lokality v Holýšově u Plzně,
který se tak stane jejím centrem ve střední
Evropě. Investice do výstavby nového
závodu by měla dosáhnout 700 mil. korun
a přinést cca 240 nových pracovních míst.
Anopress 17.7.2001

Telekomunikační zákon - prováděcí
předpisy
Přehled
prováděcích
předpisů
k
telekomunikačnímu zákonu je uveřejněn
na internetových stránkách ministerstva
dopravy a spojů (www.mdcr.cz).
Anopress 17.7.2001

Poldi se chystá vyrábět
V Poldi Kladno obnoví americká Wyman
- Gordon Co. od října výrobu. V třetí
ocelárně Poldi se budou vyrábět ingoty ze
speciální oceli pro letecký průmysl.
Anopress 17.7.2001

Nejvíc se vypije fernetu
Za prvních šest měsíců roku dodala Stock
Plzeň a.s. na trh 11,3 miliónu litrů
produktů, což meziročně znamená nárůst
o 4 %. Největší nárůst zaznamenal Fernet
Stock a Fernet Stock Citrus - s celkem 7
mil. prodaných litrů.
Anopress 17.7.2001

McDonalďs má drzou obsluhu
Dle interních zdrojů firmy přichází
společnost McDonalďs řádově o milióny
dolarů ročně, a to vlivem nevychovaných
a drzých zaměstnanců. Podíl zákazníků,
kteří svoji nepříjemnou nákupní zkušenost
zapíší do Knihy přání a stížností je okolo
11%.
Anopress 17.7.2001

Městská část opravuje budovy škol
Praha - Městská část Praha 6 využila letní
prázdniny a opravuje budovy základních a
mateřských škol. Nyní se rekonstruuje
deset základních a třináct mateřských škol.
Radnice vyčlenila na opravy základních
škol 66 milionů a mateřských škol 3,2

milionu korun. Největší stavba, která
potrvá zhruba do listopadu, je přístavba
tělocvičny u Základní školy Norbertov. Ta
bude stát 31,3 milionu korun. "Dělníci
nyní
sanují
konstrukce
napadené
dřevomorkou, na kterou jsou třeba dva
miliony korun," řekl mluvčí městské části
Martin Šálek. Rekonstrukce Základní
školy T. G. Masaryka bude stát 14,2
milionu korun. Bude provedena kompletní
plynofikace tří budov, protože dosud škola
používala pevná paliva. Základní škola
navíc získá i novou mateřskou školu za 4,8
milionu korun. Dalších 5,7 milionu korun
bude stát úprava školní kuchyně. Základní
škola Maijánka si do prosince počká na
novou půdní vestavbu a ukončení
rekonstrukce. Opravy začaly s prvními
prázdninovými dny a městskou část budou
stát osm milionů korun. V srpnu a září se
v Základní škole Petřiny-sever uskuteční
rekonstrukce střechy včetně zateplení a
výměny topného systému za 6,6 milionu
korun. "Novou fasádu, opravenou terasu,
vjezd a osazené mříže budou mít po
prázdninách v Základní škole J. A.
Komenského. Radnice do rekonstrukce
investovala téměř 1,6 milionu korun.
Základní škola Červený Vrch bude mít po
prázdninách opravenou střechu celkem za
1,2 milionu korun," dodal Šálek. V
Základní škole Vlastina vystaví městská
část nové sociální zařízení za 1,1 milionu
korun. K nejdražším opravám mateřských
škol budou patřit úpravy sociálního
zařízení v Mateřských školách Volavkova
a Na Okraji. Dohromady budou stát téměř
milion korun. Novou terasu za 450 tisíc
korun začnou využívat děti z Mateřské
školy Terronská V Mateřské škole Jílkova
nechá městská část přes prázdniny opravit
elektroinstalaci za 330 tisíc korun.
České Slovo 18.7.2001

Dopravce zkouší nová informační
zařízení pro cestující
Dopravní podnik se snaží zpříjemnit a
ulehčit
cestování
Pražanům
i
návštěvníkům
metropole.
K
tomu
přispívají i informační sloupky, které jsou
zatím ve zkušebním provozu jen ve
stanicích metra Muzeum a Florenc na trase
C a na Můstku na trase A. To jsou
nejvytíženější přestupní stanice metra.
Pomocí informačního zařízení se mohou
cestující spojit s dispečinkem dopravního
podniku, jehož pracovníci
zodpoví
všechny dotazy týkající se dopravy.
České Slovo 18.7.2001
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Zeman: Vláda nebude na německé
stanovisko k Temelínu reagovat

Česká vláda se nebude jakkoli vyjadřovat
ke stanovisku, které zaujal německý
kabinet k jaderné elektrárně v Temelíně.
Po dnešním zasedání vlády to řekl premiér
Miloš Zeman. "Vláda nemá důvod
pochybovat ani o jaderné ani o ekologické
bezpečnosti elektrárny Temelín. Proto
nemá důvod na stanovisko německého
ministerstva životního prostředí, které
nebylo v německé vládě diskutováno ani o
něm hlasováno, jakkoli reagovat." řekl
Zeman novinářům v Čejkovicích.
ČTK 18.7.2001

Odborníci: Philip Morris chce
zkreslenými údaji ovlivnit poslance
Zpráva tabákové společnosti Philip Morris
podle odborníků na prevenci kouření
obsahuje zkreslené údaje a snaží se
ovlivnit poslance při rozhodování o
tabákové legislativě. Opožděná reakce
české strany na její zveřejnění svědčí
podle nich o stavu společnosti, která si
dostatečně
neuvědomuje
nebezpečí
tabáku. Zpráva, kterou si zmíněná firma
dala vypracovat, tvrdí, že předčasná úmrtí
kuřáků šetří české vládě peníze, které by
musela vynaložit
na
zdravotnictví,
důchody a péči o seniory. Studie v
minulých dnech v USA pobouřila tamní
odpůrce tabákového průmyslu.
ČTK 18.7.2001

Děti budou mít zvláštní soudy
O trestech pro mladé zločince by měly
rozhodovat zvláštní soudy. Vláda schválila
návrh zákona, který zásadně upravuje
trestání dětí a mladistvých za porušení
zákona. Pokud na podzim návrh schválí
parlament, v budoucnu by o deliktech
mládeže do jedenadvaceti let měli
rozhodovat soudci se znalostí základů...
Mladá fronta Dnes 19.7.2001

©

Schuster nakrúca pod vodou

Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky
Embassy of the Slovak Republik, Canberra, Australia
Tento dopis přišel do redakce po ukončeni dubnového čísla
Střípků - Čriepku a jelikož po dobu mé dovolené v Evropě
květnové a červnové čísla nevyšly uvádím toto oznámení
opožděně tento měsíc.___________ Redaktor G. Knotek________

Your Excellency,
It is my great pleasure to extend my sincere
congratulations as Governor - General of New Zealand.
I am extremely delighted that it is Your Excellency who
assumed the Office of Governor - General. All Slovaks
highly regard your impressive contribution to the United
Nations affairs.
I am confident that the friendly relations and co
operation between our two countries - geographically
faraway but close in spirit, will further develop mutual
benefit of both nations. I also would like to establish
personal contact which hopefully will further strengthen
the understanding and mutually beneficial co-operation.
Your Excellency, please, accept my best wishes for
good health, personal well-being and much success in
your responsible office.
RudolfSchuster
____________________ President of the Slovak Republic
Veľvyslankyňa Dr. Anna Tureničová pozdravuje srdečně
všechny přátele a krajany ve Wellingtoně a těší se na další
setkání s námi.

INFORMÁCIE Z VEĽVYSLANECTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V CANBERRE
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si Vás
dovoľuje upozorniť, že od 1. júla 2001 dôjde na
Slovensku k zmene národných smerových telefónnych
čísel, tzv. medzimestských predvolieb.
Prevádzkovatelia telekomunikačných sietí v zahraničí sú
o
tejto
zmene
informovaní
prostredníctvom
prevádzkovateľa telekomunikačnej siete na Slovensku Slovenských telekomunikácií.
V tejto súvislosti považujeme za dôležité pripomenúť,
že od dátumu sa menia len smerové telefónne čísla
(area codes) a účastnické telefónne čísla zostávajú
nezmenené. Podrobnejšie informácie s príkladmi zmien
a s novými číslami Vám prikladám v prílohe. Viac
informácií k prebiehajúcej zmene smerových telefónnych
čísel
môžete
získať
na
intemetovej
adrese:
www.telecom.sk alebo u Vášho telekomunikačného
operátora.
Na príklad do Bratislavy nevoláte 00 421 7 ale voláte
00 421 2 a číslo komu voláte.
Ivan Sidorjak, konzul
Změny smerových Čísel též můžete dostat od redaktora
Čriepku.

BRATISLAVA - Exotickú dovolenku v Brazílii chce prezident
Rudolf Schuster využiť aj na filmovanie živočíchov. "Má záujem
nakrútiť päťmetrovú anakondu či pantera. Má so sebou viaceré
kamery, chce nakrúcať aj pod vodou," spresnil prezidentov
hlavný poradca Ján Bílek. Zatiaľ nie je jasné, dokedy bude
prezident na Amazonke. Má nárok na päť týždňov dovolenky.
"Zatiaľ nedočerpal nijakú dovolenku, možno príde domov aj
skôr," poznamenal Bílek. Syn prezidenta Peter cestuje na
diplomatický pas. Minister zahraničných vecí Eduard Kukan v
piatok povedal, že sa rozhodol udeliť mu ho na obdobie výkonu
funkcie jeho otca. Schuster, ktorý dovolenku začal vo štvrtok,
chce nadviazať na cestu svojho otca Alojza, ktorý koncom
dvadsiatych rokov minulého storočia v brazílskej divočine
nakrútil dokument. Schuster tam strávil dovolenku už v roku
1991. "Teraz uviedol tretiu generáciu Schusterovcov do tohto
priestoru," uviedol Bílek. Prezidentovu rodinu sprevádza aj lekár
František Samsely a traja ochrankári. Vo výprave je aj federálny
brazílsky agent. Spojenie s výpravou je zabezpečené satelitným
telefónom. Bílek poznamenal, že podobné cesty v Brazílii sú
dnes už normálnou turistickou záležitosťou. Nedávno tam bola
členka jednej z kráľovských rodín či bývalý nemecký kancelár
Kohl. Prezidentova rodina a lekár si hradia dovolenku z
vlastných zdrojov. Náklady ochrankárov budú známe až po
návrate, keďže nie je známa dĺžka ich pobytu. Podľa Bíleka je
tam satelitný telefón bežná vec. Prenájom prístroja je zadarmo a
platia sa len hovory. Prístroj za 2 000 amerických dolárov bolo
však treba poistiť. Výšku poistky Bílek nepozná. Satelit sa má
použiť len v mimoriadnej situácii. Prezident je vo vynikajúcej
kondícii. "Sú tam dvaja doktori. Aj dcéra prezidenta je doktorka
s praxou, čiže v rodine tiež ostáva nejaký dozor," uviedol Bílek.
Pravda 14.7.2001

Vojaci ustúpia priemyslu
Ministerstvo obrany SR vyčlení zhruba 900 ha Vojenského
obvodu Malacky v prospech vybudovania priemyselného parku
Záhorie. Dohodli sa na tom včera šéf rezortu obrany Jozef Stank
s ministrom hospodárstva Ľubomírom Harachom. S vyčlenením
400 ha už MO SR súhlasilo v máji. Stank navrhne na Rade
obrany štátu zmenu hraníc vojenského obvodu, ktorého celková
výmera je v súčasnosti 28 600 ha. Stank uviedol, že jeho budúci
prevádzkovatelia budú musieť akceptovať zvýšenú hlučnosť či
vibrácie a rešpektovať vojenský výcvik na neďalekej vojenskej
leteckej základni. A to tak, aby Armáda SR mohla vo výcviku
pokračovať bez obmedzení.
Nový Čas 17.7.2001

N.B.S. Kurzový lístok platný od 16.7.2000
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Austrálie

1 AUD

25.26Sk.

Česká republika

1 CZK

1.26Sk.

Německo

1 DEM

22.77Sk.

USA

1 USD

49.88Sk.

Redaktorova návštěva Uherského Hraděště

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

Výsledky Generální schůze konané v neděli
20.5.2001 v Epsom Community Halí
Vážení přátelé,
rádi bychom vás seznámili s výsledky generální schůzky
našeho Spolku Čechů a Slováků v Aucklandu, která se
konala v nedeli 20.5.2001 v Epsom Community Halí.
Marika Maher predala finanční zprávu klubu za minulý
rok, tato je k nahlédnutí v klubu. Po demisi stávajícího
vedení byli navrženi a s potrebnou většinou stávajících
členů klubu zvoleni tito členové nového výboru:
Předseda
Mirek Pistora
Tajemník
Žaneta Kubovicová
Pokladník
Marika Maher
Kulturní referent
Hanka Krejčová
Letos nám chybí sportovní referent, takže kdyby měl
někdo zájem organizovat sportovní akce, jeho pomoc je
vítána.
Dále byla klubovní videotéka přidělena do péče Mirce
Sýkorové, Tel.: 578 2355
Brzo dostaneme zásilku nových video filmů z českého
Ministerstva Zahraničí a o to samé chceme požádat
slovenské ministerstvo. Půjčovné pro členy je $1 za
kazetu, nečlenům půjčujeme pouze přes placeného člena.
Klubovní knihovna zůstává v péči Mariky Maher, Tel.:
535 3200 do doby, než ji přeberou noví nájemníci jejího
stávajícího domu. Láďa a Zdenka Hochovi, také členové
klubu. Půjčovné pro členy je dobrovolná donace, pro
nečleny 50 centů za knihu.
Chtěli bychom také tímto informovat o kontaktu na
slovenského honorámího konzula v Aucklandu:
Hon. Peter Kiely
llth. Floor, ASB Centre
135 Albert St, Auckland
Tel.: 09 366 5111,
Fax: 09 303 0338
Email: slovakconsulate@kiely.co.nz
Na pana konzula se mohou do inagurace nového českého
honorámího konzula obracet v urgentních záležitostech i
občané ČR, zvláště v případě nechvalně známých
problémů s australským konzulátem v Aucklandu ohledně
tranzitních a turistických viz.
Chtěli bychom tímto také poděkovat Marice za její 5-leté
působení ve funkci předsedkyně klubu. Děkujeme,
Marika!
S pozdravem, Váš výbor
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Během mé dovolené v České republice jsem navštívil ve dnech
24. a 25. května Slovácko, které je mj. rodištěm dlouholeté
dopisovatelky Střípků ing. Aleny Kulheimové. Navštívil jsem jí
s Ivanou Karáskovou která žije v Brně a už byla dvakrát na
Novém
Zélandě.
Paní
Kulheimová
nás
provedla
nejzajímavějšími místy. Prohlídka Lázní Luhačovice, kterou
jsme naši cestu začali, opravdu stála za to. Právě v těchto dnech
zde zahajovali novou sezónu a před startem byla rovněž kulturní
sezóna. Což znamená, že lázeňští hosté budou moci navštěvovat
koncerty, divadelní představení a další kulturní programy, které
tu pro ně pravidelně připravují.
Paní Kulheimová nás seznámila s šéfredaktorkou zdejších
Lázeňských listů Martou Kozákovou a ta nás pak provedla celým
areálem. Prohlédli jsme si ty nejlepší ubytovací prostory, jako
například čtyřhvězdičkové hotely Palace a Dům Bedřicha
Smetany. Bylo zřejmé, že v Luhačovicích je hostům nabízeno
pohodlí a zároveň klidná až domácká atmosféra, což je asi
ideální kombinace. Pokud má člověk, který sem přijede z ciziny,
český cestovní pas, jsou mu za ubytování a ostatní služby
účtovány ceny jako tuzemským klientům. Cizinci platí více a
ceny se rovněž pohybují podle sezóny (zimní sezóna, mezisezóna
a hlavni sezóna).
V Luhačovicích se rovněž léčila řada herců a známých
osobností, s nimiž paní šéfredaktorka Kozáková udělala
rozhovory, které vydala knižně. Její “Rozhovory na kolonádě”
jsou jistě dobrým krokem k další propagaci tohoto krásného a
osobitého místa.
Druhý den jsme se prošli nejzajímavějšími místy Uherského
Hradiště. Ing. Kulheimová nám poskytla informace srovnatelné
málem naučným slovníkem. Toto královské město založil
Přemysl Otakar U. v roce 1275 s cílem zabezpečit jihovýchodní
hranici českého království proti zhoubným nájezdům. Při stáří
města není tedy divu, že v něm člověk narazí na historicky velice
cenné památky, kostely a budovu Staré radnice. Bylo toho tolik,
že se všechno ani nedalo zapamatovat. Ocenili jsme, že tamní
Městské informační centrum je opravdu dobře vybaveno
propagačními materiály a hlubší zájemci o historii tu najdou vše,
co si jen mohou přát. (Informační centrum vede Renáta
Polišenská která nedávno navštívila Nový Zéland a Ubilo se jí
jak naše informační centra jsou vybavená všemi možnými
brožurkami a infromacemi pro turisty tak, že se souhlasem
starosty informační centrum Uherského Hradiště vede
podobným způsobem).
Těsně před obědem jsme krátce pobesedovali se zástupcem
starosty Květoslavem Tichavským. Podle jeho slov dělají radní
páni vše, aby se zlepšily služby v cestovním ruchu.
Z Uherského Hradiště jsme už uháněli na hrad Buchlov, jeden
z nejstarších hradů v Čechách. Prohlídka trvala bezmála jeden a
půl hodiny a pořád bylo na co se dívat. Vůbec jsem se nedivil, že
se sem sjíždějí turisté nejen z celé republiky, ale i z ciziny. Paní
Kulheimová pro nás naplánovala ještě návštěvu Buchlovického
zámku a Velehradu, ale to už jsem se vzbouřil. Dvoudenní přísun
informací byl sice nesmírně zajímavý, ale co je moc, to je moc.
Dá se říct, že historie v České republice kráčela skutečně snad
všemi cestami. Novozélanďany by takové věci jistě udivily.
Následující neděli se kousek odtud ve Vlčnově konala proslulá
Jízda králů, o které už jsem psal ve Střípkách a též je v tomto
čísle na první straně o Jízdě králů krátký článek. Přemlouvání,
abych si tuhle jedinečnou akci nenechal ujít, jsem ale odolal.
Odjel jsem s kamarádem do Prahy. Redaktor, G. Knotek

Sportovn[ událost^
Tenista Jiří Novák postoupil do finále
Český tenista Jiří Novák postoupil na
turnaji ve švýcarském Gstaadu do finále.
Jediný nenasazený účastník semifinále se
dnes ve třech setech vypořádal s
turnajovou čtyřkou Alexem Corretjou ze
Španělska, kterému tak oplatil čtyři roky
starou porážku ze zdejšího turnaje, a
podruhé v této sezóně bude hrát na okruhu
ATP o titul. První finálový pokus se
Novákovi v květnu vydařil, když
triumfoval v Mnichově. V neděli nastoupí
proti Španělu Juanu Carlosu Ferrerovi.
Rádio Praha 15.7.2001

Cyklistka Kozlíková získala na ME
zlato i v bodovacím závodu na 20 km
Uplynulých 14 dní bylo pro českou dráhou
cyklistiku neobyčejně úrodných. Na
evropském
šampionátu juniorů
ve
Fioronzuele v Itálii a na ME seniorů na
dráze v Bmě získali čeští reprezentanti
celkem jedenáct medailí, z nichž bylo
sedm
zlatých.
V
pondělí
česká
reprezentantka Lada Kozlíková vybojovala
druhou zlatou medaili v bodovacím
závodu na 20 km. První zlato získala ve
stíhacím závodu na 3000 metrů.
Medailovou sbírku českých cyklistů
rozšířil Pavel Buráň, který vybojoval zlato
ve sprinterském omniu - víceboji.
Rádio Praha 16.7.2001

Výsledky testů naznačily, že brankář
Dominik Hašek půjde brzy z
nemocnice domů
Zdravotní stav hokejového brankáře
Dominika Haška, který pobývá už druhý
týden v pardubické nemocnici s virovým
onemocněním,
způsobeným
pravděpodobně infekcí, se údajně zlepšil
natolik, že by hráč mohl být v brzké době
propuštěn. Vyplývá to z oficiální tiskové
zprávy, kterou poskytl ředitel pardubické
nemocnice Jan Feřtek. Šestatřicetiletý
Hašek musel být 5. července, pouhý den
po
svém
příletu
do
republiky,
hospitalizován a na zprávy o povaze jeho
potíží bylo uvaleno informační embargo.
Na veřejnost však stejně prosákly zprávy,
že šestinásobného majitele Vezinovy
trofeje pro nejlepšího gólmana NHL trápí
vysoké teploty a problémy s chůzí, což
podle Feřteka mohla způsobit infekce.
Majitel klubu Mike Ilitch vyslal v sobotu
do České republiky svého rodinného
lékaře Donalda Weavera, aby přímo na
místě zjistil podrobnosti a spolu s
pardubickými lékaři konzultoval další

způsob léčby. "Doktor Weaver byl
spokojen s péčí i léčebnými postupy,
kterých se Dominiku Haškovi dostává, a
vrací se zpět do Spojených států," potvrdil
mluvčí Detroitu John Hahn.
Rádio Praha 16.7.2001

V

íce než tři sta fanoušků přivítalo v

pondělí odpoledne ve Washingtonu
novou hvězdu týmu Capitals, českého
hokejového útočníka Jaromíra Jágra.
Nejproduktivnější hráč uplynulých let
zámořské NHL přiletěl do zámoří pouze
na otočku z Čech, aby absolvoval úvodní
tiskovou konferenci ve svém novém
působišti. Jágr byl v minulém týdnu do
Washingtonu vyměněn z Pittsburgu.
Devětadvacetiletého křídelního útočníka
přivítalo na Dullesově letišti mnoho
transparentů, ale také maskot Capitals
'Slapshoť a nafukovací tučňák Gluck,
hlavní znak Pittsburghu, oblečený do
dresu Washingtonu. Hned na letišti musel
Jágr absolvovat první krátkou tiskovou
konferenci, jejímž hlavním a jediným
tématem byl Stanleyův pohár a šance Caps
jej poprvé v historii vyhrát. "Je zde třicet
týmů, které chtějí to samé. Myslím si ale,
že máme velice dobrý tým a můžeme to
dokázat," uvedl dvojnásobný vítěz této
trofeje u malého pultu, který byl bleskově
připraven.
Rádio Praha 17.7.2001

Softbal: Slovenské softbalistky
postupujú na ME zo skupiny z 1.
miesta
Slovenské softbalistky si zabezpečili na
ME vo Viedni postup do ďalších bojov z
1. miesta B-skupiny, keď v utorok zdolali
najprv Anglicko 8:7 a potom Chorvátsko
1:0.
TASR 17.7.2001

Fulham byl pro Spartu příjemnou
tečkou za soustředěním
Desetidenní náročnou přípravu mají za
sebou fotbalisté Sparty, kteří dnes krátce
před polednem dorazili do Prahy. V
nohách mají nejen tréninkové dávky
nového kouče Jaroslava Hřebíka, ale i sérii
přípravných zápasů. V posledním z nich
uhráli v úterý večer v Londýně
bezbrankovou remízu s Fulhamem. Trenér
i hráči si dnes zápas s nováčkem první
anglické ligy pochvalovali. Hřebík přiznal,
že byl v očekávání, jak se náročné dny
plné cestování na hráčích v Londýně
podepíší.
Sportovní noviny 18.7.2001

★★★★★ ★★
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Řepka by v případě krize bral AC
Milan
Český fotbalový reprezentant ještě stále
chce zůstat ve Fiorentině, přestože mu její
prezident Vittorio Gon dluží peníze Český
fotbalový
reprezentant
a
obránce
Florentiny TOMÁŠ ŘEPKA (2. 1. 1974),
s nímž deník Sport před týdnem při jeho
pobytu v Ostravě přinesl původní
interview, chce i po pátečním návratu do
Itálie zůstat ve Florencii. Existuje však
reálná možnost, že bude muset ze
zadluženého klubu odejít do AC Milan
nebo Interu Milán. Oba milánské
velkokluby o něj totiž koncem minulého
týdne projevily vážný zájem.
Deník Sport 18.7.2001

Novák ve Stuttgartu postoupil, Vaněk
skončil
Český tenista Jiří Novák postoupil bez
větších problémů do osmifinále turnaje v
německém Stuttgartu, v němž se hraje o
podíly z dotace jednoho miliónu dolarů.
Vítěz turnaje ve švýcarském Gstaadu z
minulého týdne zdolal v dnešním utkání
druhého kola Španěla Gala Blanka ve
dvou setech 6:3 a 6:1. Jiří Vaněk v
chorvatském
Umagu
sice
potrápil
nasazenou jedničku Carlose Moyu, přesto
se Španělem v úterním zápasu prvního
kola prohrál ve třech setech 7:5, 4:6 a 3:6.
ČTK 18.7.2001

Exinterista Babnič si v Sparte zvyká
na konkurenciu výborných hráčov
V týchto dňoch finišuje príprava Sparty
Praha na novú sezónu českej futbalovej
ligy. Zároveň vrcholí aj boj o miesta v
základnej zostave obhajcu titulu. O miesta
v základe mužstva z Letnej uchádza aj päť
nováčikov, medzi ktorými sú aj dvaja
Slováci.
SME 19.7.2001

Cíger desiatym slovenským
milionárom v NHL
Vedenie zámorského klubu NHL New
York Rangers oficiálne zverejnilo podpis
zmluvy
so
slovenským
hokejistom
Zdenom
Cígerom.
V jednom
z
najbohatších klubov NHL zinkasuje
31-ročný slovenský reprezentant počas
dvoch rokov 3,5 milióna dolárov.
SME 19.7.2001

“Strana světí prostředky”
je název nejnovější knihy pilného dějepisce Bořivoje
Čelovského. Pojednává o utrpení faráře Josefa Toufara v
rukách všeho schopných zaměstnanců komunistické
“státní” bezpečnosti.
Čelovský (nar. 8.9.1923) vstoupil do literatury
dějinných faktů v roce 1958 průkopnickou studií “Das
Münchener Abkomen” (Mnichovská dohoda 1938),
vydanou ve Stuttgartu. Listopad 1989 oživil autorův zájem
o české záležitosti. V roce 1992 vydal “Kronika klasy 42
na přívozském gymnasiu” a “Zlatá děcka”, v roce 1993
“Ta ženská Hohenhole”, v roce 1996 paměti “Šel jsem
svou cestou”. V roce 1998 životopis známého
protikomunistického poslane Oty Hory a sbírku dopisů
politických uprchlíků po únoru 1948, pod titulem
“Emigranti”. Český překlad studie o Mnichovu vyšel v
roce 1999.
Na počátku tohoto století vydal Čelovský polemickou
knihu “Mnichovský syndrom” a v témže roce “Politici bez
moci”, o prvních letech exilové organizace Rady
svobodného Československa.
Čelovský žil po odchodu do exilu v roce 1948 v
Německu, Rakousku a ve Francii. V roce 1950 se usadil
v Kanadě, kde vystudoval historii. V minulém roce se
natrvalo vrátil do Ostravy.
Čelovský se nebojí hledat a odhalovat pravdu - padni
mou padni. Kitizuje nebojácně českou vládu, protože
nezabránila - v zájmu “volného trhu” téměř úplné kontrole
českých novin zahraničním, povětšinou německým
kapitálem.
Všechny knihy možno objednat v nakladatelství:
TILIA, Lípová č. 825, Šenov u Ostravy 739 34
S. Berton, Austrália

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ
REPUBLIKY SYDNEY
Vážení krajané, dovolte mi Vás informovat o zahájení
činnosti Nadačního fondu obětem holocaustu.
Zřizovatelem tohoto fondu je Federace židovských obcí
ČR a jeho účelem je získávám finančních prostředků a
poskytování nadačního příspěvku fyzickým osobám na
zmírňování některých majetkových křivd obětem
holocaustu. Předpokládá se, že fond bude také přispívat na
sociální a zdravotní péči osob přeživších holocaust,
podílet se na rekonstrukci a údržbě nemovitých i movitých
židovských památek na území ČR a podporovat vzělávací
aktivity a projekty.
Oprávněnou osobou k podání žádosti o nadační
příspěvek je fyzická osoba, která v důsledku rasové
perzekuce pozbyla vlastnické právo k majetku na území
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nynější ČR v době pd 29.9.1938 do 8.5.1945 v důsledku
převodu nebo přechodu vlastnického práva prohlášeného
za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb.
nebo zákonem č. 128/1946 Sb., toto vlastnické právo jí
nebylo vráceno ani žádným jiným způsobem odškodněno
(např. na základě mezinárodních dohod) a nevznikl jí ani
právní nárok na jeho vrácení ani na finanční náhradu podle
právních předpisů vydaných po roce 1989. Jedná se
především o osoby, které v letech 1945 - 1948 efektivně
nemohly uplatnit nárok na vrácení nemovitého majetku.
Požádat mohou rovněž oprávnění nástupci původního
vlastníka (manželka, děti, potomci dětí).
Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na
internetových stránkách:
fondholocaust.cz
Kontaktní adresa fondu: Nadační fond obětem
holocaustu, Legerova 22/1854, Praha 2, ČR.
Poštovní adresa: NFOH, PO Box 103, 120 21 Praha 2.
Tel.: 420 2 2426 1615,
fax: 420 2 2426 2563.
Potřebné formuláře a žádosti budou v nejbližší době k
dispozici na Generálním konzulátu České republiky v
Sydney. Žádosti včetně příloh je třeba podat do
31.12.2001.
Mgr. Petr Starý, konzul

Z historie tisku
Strážník M. napomenul včera v poledních hodinách
Josefu S. z Bolevce, aby se svým čtyřkolovým vozíkem z
Velkého náměstí odjela, poněvadž kosti v něm uložené
silně zapáchaly. “A co takovej za....ej mladík mně má co
poroučet!” dostalo se mu odpovědi a již letěla mu služební
knížka z ruky a klobouk z hlavy na důkaz, že Josefa S. se
nebojí ani policajta. Byla pak přece jen odvedena na
strážnici, kde zkrotla.
Plzeňské listy 1909

Dílovedoucí Antonín Velich, bytem Pod Kukačkou,
byl v noci na pátek nalezen strážníkem v Riegrově ulici na
Letné. Strážník jej dovedl domů, ale před domem Velich
naň vytáhl brovning, že ho zastřelí, aby prý nikdo neviděl,
kdo Velicha dovedl domů. Strážník mu však revolver
odňal a tu Velich mu hrozil, že má kamaráda a ten že
strážníka “odpraví” za něho. Druhého dne ráno při
zjišťování byl Velich již hodně krotký a strážníkovi dával
darem revolver, aby naň nečinil oznámení.
Plzeňské listy 1923
Včera časně ráno provedla plzeňská policie razzii při
které bylo zadrženo pět ženštin ve věku 17-21 roků,
provozujících prostituci. Všechny byly potrestány.
Plzeňské listy 1929

Pan Kovařík se chystá do práce a upozorňuje svou
manželku: “Dnes máme práce jak na kostele, s večeří
na mě nečekej, přijdu až po půlnoci.”
A manželka se sladce zeptá: “A opravdu se na to mohu
spolehnout?”

©

Trosečník se zachránil s plnou bednou whisky. Ale
sotva vypil první, všiml si, že přijíždí záchranná loď.
“Táhněte, jste tady moc brzo!” volá trosečník.
Srazilo se auto s trolejbusem. Zástupem zevlounů se
na místo nehody protlačil zvědavý pán a táže se:
“Prosím vás, už tu byla policie?” “Ne, ještě ne.”
“A někdo od pojišťovny tu také nebyl?” “Ne.” “Tak to si
tady lehnu.”

©

U jednoho stojanu bezinové pumpy se postavil chlap.
Když už tam stál pátý den, bylo to pumpařce divné
a zeptala se: “Pane, nic mi do toho není, ale proč tady tak
dlouho stojíte?”
“Víte, paní, tohle je jediná možnost, jak se odnaučit
kouřit.”

©

’’Proč je kapitán takový naštvaný,” ptá se
kormidelník druhého námořníka. “Vyhrál v soutěži
první cenu.” “Tak to je snad důvod k radosti, ne?”
“No, jak pro koho. Vyhrál cestu kolem světa.”

Alfons Souček se vrátí nečekaně o dva dny dříve ze
služební cesty a vidí ve vlastní ložnici cizího chlapa,
takového tintítka. Zbrutálněl, popadl chlapa za trenky a
vyhodil ho z okna za řevu: “Když máš lepšího ptáka - tak
lítej!”

©

Skot jde na návštěvu ke svému skotskému příteli.
Když už chce zazvonit u branky jeho domku,
povšimne si cedulky nad zvonkem. Šetřete energií!
Nezvoňte! Každých pět minut vykouknu z okna!

To je injekční jehla speciál pro zápasníky Sumo...

©

Povídá nevěsta manželovi o svatební noci: “Víš, že
jsi prvním mužem, kterého miluju?”
“Přece mi nebudeš tvrdit,” praví pochybovačně ženich,
“že to, cos mi tu předváděla, jsi nastudovala někde z
příručky!”

”Ale, mládenci,” snaží se smlouvat řidička, “já
zrovna u sebe nemám žádné peníze, nemohla bych tu
pokutu zaplatit v naturáliích?” A hned si začala svlékat
kalhoty. “To nejde,” ohradí se jeden z policistů. A druhý
dodává: “Máš pravdu, mně by byly ty její kalhoty malé a
tobě velké...”
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24. Výroční schůze
Please note!
In the March and April issues of Stripky - Čriepky the
editor advised readers that he is going to Europe for two
months and that May and June issues will not be published
as nobody was able to do so. The editor apologises that he
did not advise readers also in English as the National
library of New Zealand and the Auckland Public Library
who subscribe to Stripky - Čriepky are questioning why
they did not get the May and June issues.

Oznámení!
Redaktor se omlouvá, že po dobu dvou měsíců dovolené
v Evropě nikdo nejevil zájem vydat květnové a červnové
čísla Střípků - Čriepků. Oznámeni bylo v březnovém a též
v dubnovém čísle ale pouze v češtině. Redaktor zapoměl
uvéct oznámení též v angličtině jelikož Národní knihovna
Nového Zélandu a Aucklandská městská knihová též jsou
odběrateli Střípků - Čriepků.
Redaktor,

Tento rok jsme jsme se usnesli, že budeme mít Valnou
hromadu o měsíc dříve než obvykle z důvodu, že někteří
členové plánovali dovolenou v Evropě v květnu a červnu.
Sešli jsme se v knihovně Polského domu 4. dubna 2001 v
7.00hod. večer. Počet přítomných členů nás zklamal.
Dostavilo se pouze 16 členů. (Asi kvůli škaredému
počasí).
Schůze byla zahájena a byly různé debaty a návrh na to, že
by jsme měli jít někam společně na oběd který by byl
členům placen z klubovních peněz.
Volil se nový Výbor a jak obvykle pan Paulik navrhl, že
Výbor může zůstat tak jak je mimo referentky Luby
Lucinové která po zvolení minulý rok ani jednou nepřišla
na schůzi. Všichni s tím souhlasili a členové své funkce
přijali.

Sestava výboru klubu
Předseda:

Jana Baborová, 26 Kerkwall Dr.,
Naenae, Tel.: 567 0510

Místopředseda: Eva Lake, 44 Thurleigh Gr., Karori,
Tel.: 476 8200,
Fax: 476 0224

G. Knotek

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF FOLK ART
Organizátor Folklorních skupin na celém světě, pan
František Grapl žijící v Rotorua, PO Box 1376 oznamuje,
že 25. července 2001 vede maorskou skupinu z Rotorua
jménem: Te Wananga o Aotearoa do Evropy. Budou
předvádět na mezinárodních festivalech v Polsku od
25.7.2001 do 11.8.2001 a to ve Wisle, Makow
Podhalenski, Zywiec, Bialsko Biele.
V České republice 11. a 12.8.2001 Frýdek, Místek
13. do 15.8.2001 Ostrava
16. do 21.8.2001 Šumperk
21. do 25.8.2001 Červený Kostelec

25. do 27.8.2001 Liptál a Brno
Pan Grapl organizuje Folklorní skupiny po celém světě již
30 let a nejlepší úspěch v evropě prý mají Maori, Tonga
a Samoánské skupiny. Jeho skupiny vždy předvádějí v
originálních krojích originální tance země.
Pan Grapl věří, že kdyby lidé zpívali a tancovali nebyly by
války, poněvadž by neměli na to čas a bylo by stále
veselo, proto jeho heslo je. člověk k člověku a národ k
národu”.
Redaktor, G. Knotek
NOVINY čtrnáctideník vychází v Sydney pro krajany
v Austrálii, Novém Zélandě a Tichomorských
ostrovech. Předplatné na půl roku je: 25.00 AUD
včetně poštovného. Objednávky posílejte na adresu:
NOVINY, The Wentworth Bldg., B. 62, University of
Sydney, 2006, Austrália
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Hospodár:

Jan Koppan, 121 Makara Rd.,
Karori, Tel. a Fax: 476 3781

Sekretárka:

Hana Liska-Enoka, 59 The Parade,
Island Bay, Tel.: 383 5689,
Fax: 383 5690

Pokladník:

Gustav Knotek, 108 Cortina Ave.,
Johnsonville, Tel.: 478 5977
Fax: 477 9377

Redaktor:

Gustav Knotek

Revizor účtů:

Mirek Paulik, 48 Hair St.,
Wainuiomata, Tel. a Fax: 939 1610

Revizor účtů:

Přemek Vaniček, 4/D, 16 Kent Tce.,
Tel.: 438 5386
Klub chce též poděkovat MZV České republiky Odboru pro kulturní a krajanské vztahy a též Generálnímu
konzulovi České republiky v Sydney za finanční podporu
na vydávání měsíčníku Střípky - Čriepky.______________
V neděli 8. července 2001 se sešli členové v restauraci
Valentines v Petone kde pracuje sekretářka klubu Hana.
Postarala se o to, aby klub dostal 10% slevu.
Přišlo 34 dospělých a 4 děti. Pěkně se pobavili a redaktor
lituje toho, že nemohl přijít kvůli chřipce kterou dostal
hned druhý den po příjezdu z Evropy a která se ho držela
více jak dva týdny.
Redaktor, G Knotek

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 1. srpna 2001 v 19.30 hod.
Linecký koláč s borůvkami
Suroviny na linecké těsto: 15 dkg hladké mouky, 10 dkg másla, 5 dkg cukru, 2 žloutky,
1 lžíce vody a 1/2 lžičky prášku do pečiva
Na dohotovení potřebujeme: 20 dkg borůvkového džemu a 40 dkg borůvek
Sníh: 4 bliky a 20 dkg cukru
Všechny suroviny zpracujeme v hladké těsto, které vyválíme do kulatého tvaru, to pak
přeneseme a urovnáme do koláčové formy, kterou jsme předem vymazali tukem a
vysypali moukou. Koláč předpečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 250°C do světlé barvy.
Teplý korpus potřeme džemem, poklademe borůvkami a pokryjeme sněhem ušlehaným
ze čtyř bílků, do kterých jsme postupně zašlehávali 20 dkg moučkového cukru.
Takto připravený koláč dosušíme v troubě při teplotě 150°C cca 20 minut.

Tento recept je též z kalendáře: Sladký rok 2001

Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Weilington, NewZealand. Telefon: 478 5977 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.
Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Honza Koppan. Otištěné články označené
jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Fax: 477 9377, E-Mail: Gus.Knot@xtra.co.nz

