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50 let na Novém Zélandě
Tento rok 10. srpna je tomu 50 let co připlula loď “GOYA” do
nedostatečné a celé naše zásobování nebylo dostatečné a
Wellingtonského zálivu. Přivezla přes 800 set
emigrantů
ohrozilo nás na zdraví.
různých evropských národností. (Mimo Čechů Poláky,
Toto naše prohlášení je demonstrací proti ujišťování
Jugoslávce, Lotyše, Italy, Řeky, Maďary, Rumuny).
kompetentních míst, že naše zásobování bylo dobré a strava
Loď byla postavena společností “VULCAN” v Brémenu v
výživná. Jak málo odpovídá úřední tvrzení pravdě jest jasné z
červnu 1938. Byla pronajatá německé lodní společnosti “West
toho, že i těhotné ženy, kterých bylo málo na lodi dostávaly
Afričan Line”. Za války loď převzalo německé válečné loďstvo
normální nedostatečnou stravu, a teprve po nesčetných urgencích
a do konce války sloužila pod jménem “KAMERUN” jako
u úředního IRO lékaře se podařilo prosadit přídavek jednoho
zásobovací loď pro německé ponorky.
kusu ovoce denně a strava pro dětí do čtyř let se zlepšila.
V říjnu 1945 byla jako válečná kořist přejmenovaná na
Goya, dne 11/12. srpna 1951
“H.M.S. ROYAL RUPERT” a rok později ji Anglie předala
norské vládě jako část válečných reparací. V
roce 1947 loď přejmenovali na “GOYA” a byla
použita jako nákladní loď, někdy i na přepravu
dobytka. V dubnu 1949 byla vybavena pro
masovou dopravu lidí a pronajata organizaci
“IRO” (“Intemational Refúgee Organization”,
organizace která se starala o uprchlíky a
vyhnance.) Hlavně na přemistňování lidí mezi
Evropou a Tichomořím.
Kabiny byly spíše takové díry které neměly
žádné okna. Zvlášť nás mladé ubytovali v díře
která byla hned nad lodním motorem s
výsledkem že v naší díře pak bylo horko jak v
kotelně a o rámuse od motorů ani nechci mluvit.
Postele byly úzké palandy a to tři nad sebou.
Když jsme pluli přes rovník tak někteří z nás
spali na palubě, což bylo zakázáno ale přesto to
Loď GOYA podjíždí Sydnejský most.
někteří riskovali. Strava nebyla dostatečná a tak
(Specifikace lodě: Délka - 130 metrů, šířka -1714 metru, výška - 8.7 metru.
několik cestujících napsalo petici ve čtyřech
Motor 8 válců schopen vivinout 4.900 BHP.)
jazycích - česky, polský, německy a norský.
Snažili se, aby ji co nejvíce pasažérů podepsalo.
Z více než osmi set pasažérů podepsalo toto prohlášení pouze
Petice zněla takto:________________________
281 cestujících. Pravděpodobně z obav nepříjemností které by to

Prohlášení
Cestující, kteří prostřednictvím Mezinárodní Organizace pro
pomoc uprchlíkům jedou z Neapole na Nový Zéland norskou
lodí GOYA na které se nacházejí již 34 dní, přejí si svým
vlastnoručním podpisem, bez žádného donucování, vyjádřit, že
zásobování po celou dobu jízdy, vyjma tří nedělních obědů, bylo
velmi špatné, pokud se týče kvality jídla, večeře byly

mohlo pro ně přivést, jak to znali po dobu války (lepší držet
hubu a do ničeho se nemíchat a trpět). Nečekali, že Nový Zéland
je na takové stížností zvyklý. Dělnické unie si (dodnes) stále
stěžují a snaží si vymoct lepší pracovní podmínky a hlavně vyšší
platy. Poznali jsme to právě hned jak jsme připluli do
wellingtonského zálivu. Nemohli jsme zakotvit, museli jsme
čekat další 2 dny než jsme zakotvili a mohli jsme z lodi konečně

Když nás přistihla bouře a více jak polovina z nás i já jsme
dostali mořskou nemoc tak o jídlo nebyl zájem. Pouze ti na které
to neúčinkovalo jedli jak se říká za tři.
S tímto transportem připlula největší skupina Čechoslováků na
Nový Zéland.
Bylo nás přibližně 90 ale jelikož nejméně
polovina už nežije a někteří emigrovali z Nového Zélandu do
Ameriky a později někteří do Austrálie tak je těžko zjistit
všechna jména. Uvádím pouze ty co podepsali prohlášení o
nedostatku stravy a další jména jsem získal od ještě žijících
krajanů kteří na lodi GOYA připluli a pamatují si na některé z
těch co petici nepodepsali.
Uprchlíci kteří byli přijati v padesátých letech na přesídlení na
Nový Zéland museli slíbit, že z prvního zaměstnání kam budou
po příjezdu posláni NZ úředníky neodejdou po dobu dvou let.

na solidní zem po tak dlouhé plavbě. Měli jsme smůlu, že jsme
připluli zrovna v době kdy v přístavu dělníci stávkovali několik
týdnů a přístav byl plný lodí, které se musely vyložit a zase
naložit aby mohly odeplout.
Toto prohlášení bylo předáno novozélandskému emigračnímu
úřadu po přistání ve Wellingtoně, který pak tvrdil, že zásoby na
lodi pro necelý tisíc lidí (to je i s posádkou) na cestu byly
dostatečné. Domníváme se, že posádka lodi se snažila nás okrást
na jídle. My co jsme čas od času pracovali v kuchyni (loupali
brambory, přinášely zásoby z lodní špižírny do kuchyně) jsme
viděli, že jídla je tam dost. Jako chytří kluci jsme věděli, že
hladem neumřeme. Často jsme si nějaké to jablko nebo
pomeranč vypůjčili a též jsme někdy sebrali tříkilovou konzervu
s meruňkovým džemem a jedli jsme džem, až nám to přestalo
chutnat. Ovšem nesměl nás nikdo vidět jak se cpeme.
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Uvádím jména Čechoslováků kteří s tímto transportem připluli na Nový Zéland
Bareš Jaroslav
Bureš Pavel
Ducký Jožka
Hanzal František
Knotek Gustav
Kříž Jaroslav
Novák Bohumil
Ort Václav
Plánička Jiří
Rájek Jan
Šťastný Zdeněk
Svobodová Henrieta
Vaněk Jan
Vondruška Antonín

Barešová Jana
Burešová Otilie
Fišer Vojtěch
Hensen Milan
Koppan František
Kyselý František
Oppelt František
Pavliska Jan
Polanský František
Rybyšar Petr
Šteckbauer ?
Ubelaker Arnošt
Vávra Václav
Waldman Karel

Bartůněk Josef
Bureš syn?
Folprecht František
Hromádek Jan
Kosař Ladislav
Lakomý Vlastimil
Oppeltová Jarmila
Pecka ?
Prokeš František
Šimůnek Zdeněk
Šteckbauerová Alena
Valach Karel
Velek Jaroslav
Zdvihal Stanislav

Bláha Miroslav
Bouda Jaroslav
Čížek Ladislav
Drncík Karel
Formánek J.
Halas Ladislav
Ježil Jaroslav
Janda Jaroslav
Kotal František
Kŕída Ladislav
Meduna Vlastimil
Lochman Karel
Oppeltová Jarmila dcera
Pecková ?
Pitner Jiŕí
Prokešová ?
Purš Ladislav
Šolín Vladislav
Šmejkal Václav
Svoboda Rudolf
Svobodová Jana
Valenta Josef
Valenta Jaroslav
Veselý Otta
Vohryska Josef

farmářské práce pro které člověk řeč nepotřeboval. Farmář mi
Loď GOYA po našem transportu přivezla ještě jeden transport
emigrantů s menší skupinou Čechoslováků a pak byla prodána
ukázal co mám dělat a já to pak vykonával třeba celý den. Nebyla
to moc valná práce ale bylo mě jasné, že nemohu vykonávat
Japonsku kde šla do šrotu jelikož Japonsko kupovalo staré železo
práci při které člověk potřebuje řeč aby rozuměl když mu
aby mohlo vyrábět auta a jiné stroje.
zaměstnavatel vysvětluje jak
Na fotografii z leva s
má co dělat.
cigaretou je Jiří Pitner
Je možné, že někteří zvláště
(správné
jméno
Jiří
z těch mladých se domnívali,
Sedláček), který se v polovině
že když nebudou vykonávat
padesátých let vrátil zpět do
Československa.
Tam pak
práci v tempu jaké znali doma
od svých rodičů za války tak
tvrdil, že na NZ byl využíván
budou
mít problém
se
jako otrok.
(Přitom byl z
zaměstnavatelem,
tak
se
práce na několika místech
snažili pracovat co njerychleji.
vyhozen). Dvouletý kontrakt
Nevěděli jsme, že si můžeme
v lese kde měl za úkol
stěžovat na pracovním úřadě a
osekávat oschlé větve borovic
mimo to my mladiství jsme
nesplnil.
Po
několika
měli další výhody v tom, že na
měsících z lesa odešel a
nás ten dvouletý kontrakt
pracoval na různých místech
neplatil. To mohu i já dokázat
ale nikde dlouho nevydržel.
Mimo jiných zaměstnáních Zkušební poplach na lodi při cestě na Nový Zéland. Z leva v předu: tím, že po devíti měsících
S cigaretou Jiří Pitner, Gustav Knotek, Zdenek Šimůnek a za nimi
práce na farmě jsem už
též pracoval krátký čas jako
Jaroslav Valenta
pochopil trochu tu angličtinu
konduktér
tramvají
ve
a rozhodl jsem se z farmy odejít do Wellingtonu. Wellington je
Wellingtoně. Udělal doma komunistům dobrou reklamu ale
hlavní město NZ asi takové velikosti jako je Plzeň, ze které
zajímalo by mě jak asi žije dnes, jestli vůbec ještě žije.
pocházím. Farmář mě přemlouval abych u něj zůstal ale mamě.
Uprostřed je redaktor Gustav Knotek. Jsem již několik let v
Ve Wellingtoně jsem šel oznámit pracovnímu úřadu, že jsem
důchodu a nikdy jsem neměl problém práci najít i když jsem
odešel z farmy a požádal jsem o práci. Nejdříve mě strašili, že
neuměl anglicky. Dostal jsem se na farmu kde jsem vykonával
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jsem porušil dvouletý kontrakt pracovat na místě kde mě
lesa kde měli za úkol osekávat oschlé větve na borovicích a
přidělili, ale když si najdu práci sám tak prý proti tomu nic
prosekávat úseky v lese proti požáru. Sice to nebyla lehká práce
nebudou mít. Řekl jsem “thank you” a už mě neviděli. Totiž v té
pro mladé kteří se nejméně rok jen váleli a nepracovali v
době člověk který chtěl pracovat si mohl najít třeba tři
německých lágrech kde čekali na emigraci. Najednou když
zaměstnání v jednom dni. Práce zde bylo spousta. Jelikož moje
museli něco dělat tak se asi všem zdálo, že je zaměstnavetelé
angličtina nebyla ještě dostatečná na všechny typy zaměstnání
využívají. Skoro všichni mladí v mém stáří dvouletý kontrakt
tak jsem prošel několika různými zaměstnáními. (Pracoval jsem
nesplnili a našli si jiné zaměstnání hned jak nabyli odvahu se
v továrně kde se sestavovaly auta, v chemické továrně kde se
osamostatnit. V lese kde Zdeněk a Jirka pracovali bylo alespoň
vyráběly prášky na čistění, v továrně na cigarety, v továrně kde
několik mladistvých pohromadě takže se po práci alespoň mohli
se sestavovaly rádia, nakládal a vykládal lodě v přístavu).
spolu pobavit a nebylo jim smutno. Zdeněk též dvouletý kontrakt
Nakonec když se moje angličtina zlepšila jsem si zažádal o práci
nesplnil. Z lesa odešel a vykonával několik různých prací než si
u dopravního podniku města Wellingtonu jako konduktér v
konečně zažádal o práci u novozélandské policie v Aucklandu
tramvajích. V té době mě bylo už dvacet let a tři měsíce. Pracoval
(největší město Nového Zélandu).
jsem jako konduktér a asi dva měsíce před svými dvacátými
Prošel výcvik a zkoušy které musí projít každý zdejší policista
prvými narozeninami jsem se přihlásil na řidiče autobusů.
a byl přijat jako uniformovaný policista. Po dvou letech si
Podmínka byla, že mě musí být 21 let a musím mluvit slušně
zažádal o práci detektiva což je policista v civilu. Po dalším
anglicky. Prošel jsem snadnou zkoušku v angličtině a po
výcviku a zkouškách které prošel lépe než někteří zde vyškolení
prošetření
policejního
zélanďané pracoval dalších
rejstříku jsem se hned
22 let pro novozélandskou
začal
učit
jezdit
policii až do důchodu. Stále
autobusem. Dostal jsem
žije v Aucklandu.
řidičský průkaz ještě než
Jaroslav Valenta, též v
mě bylo 21 let. Ale musel
našem stáří, byl přidělen na
jsem čekat až do těch
práci do lesa s Jirkou
jednadvaceti než jsem
Pitnerem
a
Zdeňkem
Šimůnkem.
Dvouletý
mohl začat vozit pasažéry.
V
den kdy mých 21
kontrakt též nesplnil a
narozenin jsem tedy začal
pracoval v různých oborech
jezdit s lidmi.
než si našel práci u velké
Práce se mě líbila
zélandské
pojišťovny
hlavně tím, že jsem
“National Provident Fund
pracoval na směny (noční
Insurance” ve městě Napier.
a denní) což jiní neměli
Začal jako úředník a po
rádi. Pracoval jsem pro
několika
letech
se
dopravní podnik města
Několik mladíků naší skupiny na pláži v Neapoli před plavbou na Nový vypracoval na vedoucího
Wellingtonu
nepřetržitě
Zéland.
který měl pod sebou velkou
Redaktor prvý na pravo sedící na bobku.
38 let.
část zaměstnanců této části
Po roce jsem si udělal
severního ostrova. K této
řidičský průkaz na trolejbusy a po dalších dvou letech jsem
pozici patřil i slušný finanční příjem.
udělal zkoušky na řidiče tramvají. Tramvaje byly ve Wellingtoně
Jarda se před třemi roky odstěhoval do Austrálie kde ho
nedávno navštívil Zdeněk Šimůnek. Prý tam má pěkný dům a
zrušeny v roce 1968 a jejich linky nahradily trolejbusy. Pro další
změnu jsem si udělal zkoušky na wellingtonskou lanovou dráhu
vede se mu dobře.
(je to přibližně stejná lanovka jako v Praze na Petříně).
Myslím si, že kdo chtěl v padesátých a v šedesátých letech na
Po patnácti letech jako zaměstnanec dopravního podniku
Zélandě pracovat, práci vždy našel. Ovšem nemohl hned dělat
města Wellingtonu jsem si zažádal pozici inspektora a po
ředitele. Musel se na lepší pozici vypracovat. I teď není zapotřebí
písemných zkouškách z anglického jazyka a různých jiných
spoléhat se na nezaměstnaneckou podporu. Kdo chce dělat a
zkouškách týkajících se dopravy a jak se má jednat se
nevadí mu dělat nějakou podřadnou práci tak zaměstnání vždy
najde. Časy se mění a s tím i lidé. Každý chce mít co nejvyšší
zaměstnanci a s pasažéry jsem byl přijat. Vykonával jsem
všechny funkce od kontrolování jízdenek, jako dispečer, v
pozici v zaměstnání (a to hned) a s tím velký příjem a když
kanceláři a poslední čtyři roky až v nejvyšší pozici pod ředitelem.
takové zaměstnání nenajde, zůstane raději na nezaměstnanecké
O víkendu a v nočních hodinách kdy on nepracoval jsem byl
podpoře. Stát je do práce nehoní a podpora je pouze o něco
zodpovědný za všechno co se týká městské dopravy.
menší než kdyby vykonávali někde podřadnou práci. Horší
Po 38 letech mého zaměstnání u městské dopravy byla celá
podmínky jsou teď pro starší lidi nad 50 let. V tomto Nový
městská doprava prodána soukromé firmě Stagecoach. Jako
Zéland teď začíná kopírovat zbytek světa. Jako by lidé den po
všude na světě soukromé firmy snižují počet zaměstnanců a
padesátce automaticky zpitoměli. Ti dnes těžko najdou práci,
nabídli odstupné těm kdo měli zájem dobrovolně ukončit
nikdo je nechce zaměstnat a člověk který 30 let pracoval v
zaměstnání. Jelikož jsem měl pouze dva roky před důchodem,
nějakém důležitém oboru nepůjde teď zametat ulice nebo čistit
tak jsem byl první kdo to odstupné dobrovolně vzal. Viděl jsem,
veřejné záchody. Nádenické práce je ještě dost pro ty co se
že na tom neprodělám jelikož odstupné bylo zhruba to co bych
ničemu nenaučili v mládí ale ti se raději spoléhají na stát aby se
o ně postaral.
vydělal za ty dva roky.
Zděnek Šimůnek byl též jako Jiří Pitner přidělen na práci do
Redaktor G. Knotek

SLovÁci s Ľaví Lisvůj Státní
Ve středu 29. Srpna 2001 přiletěla do Wellingtonu
velvyslankyně Slovenské republiky Her Excelency Dr.
Anna Tureničová se svým manželem Dušanem a 13ti
letou dceruškou Hanou. Na letišti je s květinami v ruce
přivítali manželé Koppanovi, redaktor Střípků - Čriepků
Gustav Knotek a Honorámí konzul ČR Miroslav Paulik.

svate k veWeLLínC|Toně

vládních návštěvách, poslední předsedy slovenské vládní
rady pana Jozefa Migaše o otevření honorámího konzulátu
SR v Aucklandě a představila přítomným nového Hon.
konzula pana JUDr. Petra Kiely. Hovořila o tom, že od
založení diplomatické mise SR v Canberre byl slaven
slovenský státní svátek vždy v Austrálii a že po osmi
letech se rozhodla, že už je na Čase aby také na Novém
Zélandě měli vládní činitelé, diplomaté a slovenská a
česká komunita měli příležitost slovenský svátek oslavit.
Poukázala na tu okolnost, jak se Slovenská republika a
Nový Zéland jeden druhému podobají i když je rozděluje
půl světa. Oba státy mají malý počet obyvatel, jsou
proslulé krásou své přírody a snaží se vyvinout turistický
ruch a prodat své výrobky po celém světě. Obchod mezi
SR a NZ je zatím malý ale je naděje, že bude každý rok
stoupat. Je stále větší výměna turistů mezi oběma státy a
kdyby byla udělána fotografie někde v pohoří Jižního
Ostrova a stejná někde v úpatí Tater s pasoucími se
ovečkami, bylo by za těžké poznat která je kde brána.
Potom se ujal slova šéf protokolu Tia Barrett zahalen do
maorského přehozu z ptačího peří. Poděkoval
velvyslankyni za vládu a všechny přítomné.
Jsem si jistý, že s průběhem večera byl každý host
spokojen. Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu
representoval nově zvolený předseda pan Jaromír Pistora,

Velvyslankyně Slovenské republiky Dr. Anna Tureničová mluví
k hostům ve Wellingtonském klubu kde se slavil slovenský
státní svátek

Cestující, kteří vyjeli z Canberry o 4 hod. ráno byli
velmi unaveni a museli také stejný den mnoho věcí
zařizovat pro recepci, která se konala příští den v
místnostech Wellington Klubu na The Terrace. Také
příští den ji čekala návštěva u Generální guvemérky
Dáme Silvie Cartwright a měla navštívit několik
ministerství.
Pozváni byli představitelé vlády, parliamentu,
ministerstev a též členové slovenské i české komunity
ve Wellingtoně. Shromáždilo se asi 70 osob a hned od
začátku to na recepci znělo jako v úle. Nálada byla
neobvykle přátelská a veselá. Snad to bylo tím, že
každý byl již ve dveřích přivítán velvyslankyni a její
rodinou. Dušan a Hanička byli oděni ve slovenském
kroji a byl to ladný obraz na pohled. Každému hostu
bylo nabídnuto podle starého slovanského zvyku Na fotografii z leva: Norbert Kliman, Jaromír Pistora, Dušan Turenič
(chléb se solí). Domácí český chleba upekl
v kroji a Ludo Drengubiak
vlastnoručně pan Paulik. Na stole každého čekala malá
Český a Slovenský klub ve Wellingtoně předsedkyně Ing.
sklenička slovenské borovičky a Demänovky (slovenské
Jana Baborová s manželem. Společnost se rozešla po
Becherovky). Také výborné bílé a červené vínečko se
osmé hodině. Nedivím se, že nezbylo ani domácího chleba
podílelo na náladě, která celý večer na recepci vládla.
ani slovenské Demänovky. Na večírek však budou všichni
Po zahrání státních hymn slovenské a novozélandské se
kdo se ho zúčastnili dlouho vzpomínat. Snad by také naše
ujala slova doktorka Tureničová. Přivítala všechny
české velvyslanectví v Austrálii o něčem podobném
přítomné, především mluvčího parlamentu Hon. Jonathana
mohlo uvažovat.
Hunta a ministra policie Hon. George Hawkinse a šéfa
M. Paulik
protokolu Tia Barrett, zástupce diplomatických misí, atd.
Mluvila o rozvoji styků mezi SR a NZ, o několika
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Pokračování:
A vskutku. Do roka a do dne zbudovala basilejská pátá
kolona v Praze koalici všech reakčních sil. Pod heslem
míru a odzbrojení polních obcí dokázali představitelé
katolické církve veštvat Čechy do sebevražedného boje...

LIPANSKÁ TRAGÉDIE
Husitskou revoluci neporazily cizí, ale výhradně
domácí, české zbraně. V bratrovražedném boji na lipanské
pláni Češi sami sobě zničili údernou pěst revoluce a
dosavadní záruku vlastní neporazitelnosti - profesionální
polní armády táboritů a východočeských sirotků.
Likvidací zbrojných houfu bratrstev chtěla panská jednota,
totiž koalice šlechticko-měšťanských špiček kališníků a
katolíků,
odklidit
hlavní
překážku
chystaného
kompromisního smíru s církví. U Lipan se nadlouho
rozhodlo o příštích osudech našeho národa. Mezníkem
stejně bolestným byla snad už jen Bílá hora a v nové době
Mnichov...
REVOLUCE V KRIZI

Češi v Basileji přiměli církev svátou k debatě o věcech,
o nichž až dosud neomylně rozhodovala vždy sama.
Vynutili si dialog o principiálních otázkách víry,
mravnosti, reformy křesťanské obce. Tisíce rebelů už
církev upálila. Čeští kacíři byli první, s nimiž musela
vlídně rozmlouvat. Jenže velkolepé církevní slyšeni bylo
spíš úskokem šelmy, co se přikrčila, aby vyčkala
vhodného okamžiku k útoku.
Slavnostní pražské uvítání
českého poselstva v květnu
1433 nemohlo kompenzovat
rozmrzení, jež zavládlo mezi
radikály. Pro ně Basilej
znamenala nakonec zklamání.
Rozhovory
nedospěly
k
žádnému viditelnému sblížení.
Zato umírnění kališníci z řad
šlechty a bohatého měšťanstva
společně s učenou pravicí na
univerzitě jásali. Na rozdíl od
katolíků
zatím tiše. Jestliže
Tkadlec u svého pořád
ještě primitivního ručního program radikálního křídla,
předpokládající celoevropské
stavu
prosazení reforem ve smyslu
čtyř artikulů, zůstal v nedohlednu, pak sen konzervativních
špiček společnosti o smíru s církví i okolní cizinou se o
poznání přiblížil. Domácí pravice byla připravena k
dalekosáhlým ústupkům, zvláště, pokud by neznamenaly
ohrožení jejích vlastních hmotných a politických zisků. V
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cestě však stáli “extrémisté”: táborité, sirotci, husité z
Nového Města pražského, zejména však stálé polní
armády bratrstev. Nebýt této ozbrojené pěsti revoluce,
klidné řešení se našlo mnohem dříve...
___ ________________ Hegemonem v zemi zatím
zůstávaly
zbrojné
houfy
Prokopovy. Avšak situace se
měnila. Do Prahy přišli s
husitskými
představiteli
i
poslové koncilu v čele s
úhořovitým
a
bystrým
španělským kanonistou Janem
Palomarem. Ten se přičinil o
porážku husitské revoluce víc
než všechny předchozí kruci áty,
víc než Cesarini, Zikmund a
všichni ostatní. Pochopil totiž
zdánlivý paradox, že pro
jednání o české otázce a pro její
“řešení” byly mnohem příznivější podmínky v Čechách
než v Basileji. Postřehl, že většina národa už zoufale touží
po míru, že uvnitř husitského společenství vzrůstá
řevnivost skupin i jejich vůdců, že bojová morálka polních
vojsk klesá. Vojáci revoluce se změnili: víc teď touží po
kořisti než po prosazení pravdy boží.
Pal omar a jeho družina navázali řadu kontaktů.
Porozumění pro jejich stanoviska projevil reprezentant
kališnické pravice Manhart z Hradce, ale také univerzitní
profesor Jan z Příbrami, vášnivý odpůrce táborských
věroučných novot. Debaty s katolíky, ať zjevnými či
tajnými, pak Palomara přesvědčovaly, že jeho hodnocení
krizových jevů v husitství je správné.
První Palomatova mise se
protáhla na dva měsíce.
Emisaři
koncilu
dobře
lavírovali i na celozemském
sjezdu v Praze (červen a
červenec 1433), kde se mj.
hodnotily
výsledky
basilejských jednání. Nadále
živě debatovali o dílčích
problémech, vzbuzovali zdám
pokroku v jejich řešení, ve
Dráteník, tenkrát
skutečnosti se však věci
specialista na výrobu
nehýbaly z mrtvého bodu.
taženého drátu
Prokop Holý se na sněmu
posléze rozzlobil a prohlásil před Palomarem, že husité
budou zřejmě muset opět svěřit své požadavky ozbrojené
síle. Těžkou ironií dějin bylo, jak lichá pohrůžka to sjela
z válečníkových úst: neboť husité už nedosáhnou žádných
bitevních vavřínů - teď už budou jen poraženi...

popularitě. Už asi chápe, že obležení Plzně je těžký omyl,
nesmyslná operace, která decimuje armádu a současně
diskredituje v očích ciziny i domácích nepřátel dílo, které
s takovým úsilím budoval. Jenže zrušit ležení nelze.
Odtáhnout teď bez úspěchu, to by byl debakl nejen
vojenský, ale i politický. Ostatně Plzeň se už přece musí
vzdát! Z čeho tam, proboha, za hradbami žijí? (Město
bylo bohatě zásobeno ještě o žních, což Prokop patrně
neví.)
Dostavuje se první zničující úder. Zevnitř! Husitská
vojska si jej uštědřují sama. Ze spížování až v Bavorech se
vrací trosky oddílu hejtmana Jana Parduse. Veliká
jednotka, prý několikatisícová, byla doslova rozprášena u
vsi Hiltersriedu. Místo s jídlem se vrátila s mrzáky.
Většina příslušníků zbrojného houfu zůstala v poli.
Smutná událost vyvolává v
husitském táboře
divokou
roztržku, ba vzpouru. Parduse
chtějí
vojáci
zabít jako
zbabělce a viníka neštěstí.
Prokop Holý zasahuje, avšak
sám se stává obětí protiútoku
rozvášněného
mužstva.
Neznáme podrobnosti. Slyšíme
jen, že táborský podhejtman,
setník Tvaroh (bývalý řezník a
také majitel drahých realit v
Výrobce drátěných košil Kutné Hoře!) napadá vrchního
čili kroužkového brnění. velitele stoličkou, způsobuje
mu zranění na hlavě a ostatní
vzápětí Prokopa svazují, aby ho uvrhli do žaláře.
Samozvanec Tvaroh se (dočasně) ujímá jeho funkce. Za
pár dnů sice vášně opadnou, Prokop vyjde zas na
svobodu, dokonce ho budou prosit, aby se opět chopil
hejtmanského palcátu. Jenže potupy bylo příliš. A situace
v morálně rozloženém polním vojsku je zřejmě taková, že
velký válečník v sobě nenalezl tolik sebezapření.
Vyhledává azyl na Novém Městě přažském.
Ať už pohnuté děje proběhly v detailech jakkoli, byly
strašnou ranou nejradikálnější a vojensky rozhodující
složce husitské revoluce. Svědčily o vzrůstající anarchii v
armádě. Podaly reakci důkaz, že vhodná chvíle pro
konečné zúčtování nastává. Navíc Prokop Holý, nesporně
nejschopnější osobnost mezi radikály, se právě v
nejvypjatějších okamžicích ocitl v ústraní, stal se pouhou
soukromou osobou.
Už se nepřátelé šikují! Zatímco husitské polní armády
dál nesmyslně leží před Plzní, Jan Palomar opět intrikuje
v Praze. Před časem tvrdil: nelze se dohodnout o čtyřech
artikulech, když sami husité se v jejich výkladu a pojetí
tak různí. Nyní na svatomartinském sněmu (listopad 1433)
tlumočí nový názor koncilu: kalich bude povolen jen těm,
kdož se ve všem ostatním srovnají s katolickou církví.
Pokračování příští měsíc

Zrada byla zaseta hned na pražském sněmu. Alespoň vše
tomu nasvědčuje. Přibík z Klenového, populární táborský
hejtman na pohraniční pevnosti Stříbře, předložil sněmu
návrh na konečné dobytí Plzně, která po celou dobu válek
zůstávala opěrným bodem katolíků. Akce měla být ráznou
výstrahou koncilu. Důkazem České neústupnosti.
Na první pohled zněl plán
rozumně. Ale měl vážné
slabiny. Zkušený válečník
Přibík je mohl, ba musel znát.
Přesto sám přišel s iniciativou.
Zanedlouho
pak
přímou
zradou
dobytí
Plzně
znemožnil. Shoda okolností?
Sotva. Spíš zákeřný úmysl.
Prozatím nepostřehnutelný,
neboť sněm plán přijal a vydal
Truhlář. Jak vidno, má už k osudné operaci rozkaz.
k dispozici převratný
Uprostřed
léta
začíná
vynález doby, hoblík
obléhání Plzně, dlouhé (přes
tři čtvrtiny roku), vysilující, neúspěšné, demoralizující.
Úvodní pokusy o vzetí města ztečí troskotají. Před
hradbami jsou zatím jen táboří. Pražské posily přicházejí
podezřele liknavě. A sirotci hejtmana Čapka ze Sán válčí
až na Baltu.
Polní armády neuvykly obléhací taktice. Nečinně leží
před Plzní, vyjídají široké okolí. A s podzimem přichází
hlad. Spížovací akce nabývají na brutalitě. Venkované se
před tábority třesou strachy. Nemohou porozumět
strategickému významu operace. O to lépe chápou, že je
vojáci nemilosrdně obírají o poslední zbytky potravy.
Zrovna v časech těžké neúrody. To že jsou spojenci a
přátelé?
V říjnu se vrací sirotčí
armáda z Polska a přichází na
pomoc. Čapkovy jednotky
přiléhají
k
plzeňským
hradbám. Jen však znásobily
potíže s proviantem, neboť
město odolává. Operace se
ostudně protahuje. Chybí píce
pro koně, mouka a maso pro
vojáky. Spížovací oddíly plení
ve stále širším okruhu, už
vyjíždějí i za hranice a leckdy
se vracejí s vážnými ztrátami
a šrámy. Jaký má toto plenění ohlas v cizině, je zřejmé.
Češi jsou nenapravitelní. Jejich slova o míru čpí falší. A
hlavně: dokud nezmizí husitské zbrojné houfy, nenastane
pokoj. Tak smýšlí Zikmund, koncilní preláti, vysocí
feudálové. A také česká pravice.
Spouštěcím efektem se řetězí dílčí příčiny a následky v
jediný následek osudový... Nakrmit armádu, to je
povinnost velitelů! Vojáci před Plzní reptají čím dál
hlasitěji. Prokopu Holému přibývá starostí a ubývá na
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BOJKOVICE A ZÁMEK NOVÝ SVĚTLOV
Město Bojkovice se rozkládá v údolí Olšavy, v oblasti
Bílých Karpat, 301 metrů nad mořem, ve východní části
okresu Uherské Hradiště. Dominantou města jsou zámek
Nový Světlov a kostel sv. Vavřince. Nejstarší archivní
zmínka o Bojkovicích je z roku 1086, od roku 1449 se
uvádějí jako městečko - letos je to tedy už 552 let, stávají
se centrem rozsáhlé feudální oblasti. Dnes mají kolem
5000 obyvatel.
Již od let
1200 byl kraj
dějištěm
vylidňujících
vpádů. Musel
odolávat
ničivým
n áj e z d ů m
Turků,
Švédů,
Bočkajovců,
krajem prošla
husitská
vojska ničily
jej i války
Na mapce čísla uvádějí počet km.
uherské.
Výstražný
oheň bezpočtukrát vyšlehl noční tmou z temen kopců, aby
varoval lid před náhlými přepady. Ten dal jméno hradu.
Starý Světlov stával nad Luhačovicemi. Podle pověsti se
usadili na hradě loupeživí rytíři, kteří museli své sídlo
jednou opustit. Hrad zpustl a začal chátrat. Tehdy se
světlovští páni rozhodli postavit hrad nový. Vyhlédli si
kopec kousek od Bojkovic. Při stavbě byli nuceni
robotovat poddaní z celého panství, zdivá však vůbec
nepřibývalo, co ve dne postavili, ráno našli zbourané.
Světlovští tedy nechali stanoviště za noci hlídat. O půlnoci
se pod hvězdnou oblohou objevila u rozestavěného zdivá
černá postava. Čarodějník kouzly zbortil zdivo a zmizel
tak tajemně, jako se objevil. Světlovští uznali, že by
čarodějníkovi mamě vzdorovali, a tak si vyhlédl jiné
místo, kde stojí Nový Světlov dodnes.
Bylo to kolem roku 1470, kdy se přičiněním bratrů z
Landštejna nad soutokem Olšavy a Komenky hrad
zahleděl svou gotickou tváří široko do kraje. V 16. století
byl přestavěn Tetaury z Tetova do renesanční podoby.
Sérii erbů na hradní zdi rozšířila roku 1803 beraní hlava
Haugwitzů, kdy se Světlova ujala hraběnka Žofie, velká
milovnice a vyznavačka hudby. Na vlastní náklady
nechala hudebně vzdělávat bojkovskou mládež, aby ji
mohla použít pro svůj zámecký orchestr, který zde hrával
náročné skladby. Hraběnka hostila na hradě i Beethovena
a Mozarta, dala v Bojkovicích postavit školu a zvelebila
kostel. Její dcera Jindřiška Larisch-Monnich se nechala
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zasvěcovat do malířského umění Josefem Mánesem, po
němž je pojmenována čtvrť v Bojkovicích. V letech 1846
- 1856 pozbyl hrad své obranné funkce, a proto byl
přestavěn na reprezentační sídlo šlechty. Hradní objekt se
přetváří na objekt zámecký v tudorovském slohu anglické
gotiky.
Jižní část obory byla změněna v anglický park se
subtropickou flórou hraběnčina oblíbence Vitaliana
Fumugalliho z Milána. Italská obloha byla dokreslena
skvělým skleníkovým zařízením, aby citrony, pomeranče
a fíky mohly pod bojkovickým nebem dozrát. Tak vypadá
Světlov dnes - uvnitř v západní části hradu zdivo z 15.
století, v severní části je to renesanční palác ze 16. století,
zevně dílo století minulého.
Na zámku Nový Světlov je umístěno muzeum
Bojkovická. Z vyhlídkové terasy zámku v Bojkovicích je
překrásný výhled na zvlněnou krajinu Bílých Karpat, které
mohou návštěvníci využít k turistickým vycházkám, ke
sportu i aktivnímu odpočinku.

Zámek Nový Světlov v Bojkovicích

V blízkosti Bojkovic jsou lázně Luhačovice, nedaleko je
Uh. Brod s Muzeem J.A. Komenského. Vyhledávaným
lyžařským a turistickým střediskem v Bílých Karpatech je
Mikulčin vrch a blízký Lopeník. Z nedalekého Starého
Hrozenkova vychází “Kopaničářská naučná stezka.”
Každým rokem v červenci se konají ve Starém
Hrozenkově
“Kopaničářské
slavnosti”
s
účastí
moravských i slovenských lidových souborů. Celá oblast
Bojkovická je oblíbena pro velmi čisté ovzduší a
půvabnou krajinu. Krajové zvláštnosti na rozhraní
Slovenska a Moravy, Valašska a Slovácka poskytují velké
možnosti vzájemného obohacení v oblasti kulturní,
společenské a duchovní.
Čtenářům Střípků-Čriepků srdečný pozdrav z Bojkovic
zasílá
Alena Kovaříková, ČR

Z území České republiky bylo po válce
do SSSR odvlečeno 295 lidí
Po druhé světové válce bylo z území
České republiky odvlečeno do věznic v
bývalém Sovětském svazu 295 lidí.
Převážná většina z nich, konkrétně 217,
byla do Sovětského svazu deportována již
v roce 1945. Únosy však pokračovaly až
do roku 1954. Informuje o tom Úřad

dokumentace a vyšetřování zločinu
komunismu (ÚDV) v nejnovějším vydání
sborníku Securitas Imperii. Od roku 1945
operovala na území obsazeném Rudou
armádou komanda sovětské vojenské
kontrarozvědky, která měla již při vstupu
do Československa k dispozici pečlivě
vypracované seznamy lidí určených k
zatčení
a následné deportaci. Na
seznamech figurovala především jména
ruských
emigrantů,
kteří
do
Československa utekli v letech 1918 až
1920 před bolševiky. Převážná většina z
nich měla po druhé světové válce již
československé občanství. Po roce 1946 se
způsob deportací změnil. Lidi zatýkaly již
československé bezpečnostní složky na
žádost sovětského velvyslanectví, přičemž
osoba, o kterou měly sovětské úřady
zájem, byla například obviněna ze
spolupráce s nacisty. Většina zavlečených
lidí
se
postupně
vracela
do
Československa ke svým rodinám v letech
1953 až 1956, avšak ÚDV zaznamenal
jeden případ návratu až v roce 1964.
Rádio Praha 18.8.2001

Od vzniku ČR chtělo její hranice
nelegálně překročit 245.715 lidí
Od vzniku České republiky v roce 1993 do
roku 2000 se o nelegální překročení jejích
hranic pokusilo 245.715 lidí, z toho
zhruba 230.000 cizinců. Loni chtělo tyto
hranice nedovoleně překonat 32.720 lidí,
z nichž bylo 30.761 cizinců ze 115 zemí.
O rok dříve chtělo hranice nelegálně
překročit o zhruba jedno procento lidi
méně. Uvádí to zpráva o migraci v ČR,
kterou dostala Poslanecká sněmovna od
vlády. V letech 1993 až 2000 chtěli
nelegálně překročit hranice především lidé
z Jugoslávie, Rumunska, Bulharska a
Afghánistánu a také přímo z ČR. Nejvíce
lidí, 44.672, bylo při nedovoleném
překročení hranice zjištěno v roce 1998.
Naopak nejméně - 19.172 - jich bylo v

roce 1995. Hlavní trasa, po níž se
nelegální běženci v ČR pohybují, vede z
jihomoravských okresů do severních
Čech, kde s republikou sousedí německá
spolková země Sasko.
Rádio Praha 20.8.2001

Začala sklizeň chmele
Většina pěstitelů začala v pondělí sklízet
úrodu chmele, jímž letos osázeli celkem
6123 hektarů ploch. Připojili se tak k
majitelům spadlých chmelnic, kteří byli
nuceni zahájit sklizeň již minulý týden.
ČTK o tom informoval předseda Svazu
pěstitelů chmele ČR Bohumil Pázler. Loni
sklidili zemědělci 4864 tun chmele při
průměrném výnosu 0,79 tuny z hektaru,
což představuje nejhorší výsledek od
druhé světové války. Letos Unie
obchodníků a zpracovatelů chmele ČR
uzavřela s pěstiteli kontrakty na odběr
5938
tun
chmele
při
meziročně
srovnatelné průměrné ceně 135.000 korun
za tunu suchého chmele. Objem celkových
ploch osázených chmelem letos meziročně
mírně vzrostl o 28 hektarů. Mezi tradiční
chmelařské oblasti v Čechách patří
Žatecko,
Rakovnicko,
Litoměřicko,
Mělnicko a okresy Olomouc a Přerov. Z
celkové produkce je 80 až 85 procent
českého chmele určeno na vývoz.
Největším odběratelem je Japonsko, které
se na exportu podílí 45 procenty. O zbytek
roční produkce má zájem na 50 dalších
zemí z celého světa.
Radio Praha 20.8.2001
Druhý případ BSE v České republice
Další případ
onemocnění
BSE,
tedy
tzv. nemoci
šílených
krav,
zaznamenali
čeští
veterináři.
Další
nemocné
zvíře se objevilo opět na Vysočině, na
farmě soukromého farmáře ze Světnova na
Žd arsku. Pozitivní test na BSE potvrdil ve
středu ředitel okresní veterinární správy ve
Žďáru nad Sázavou Božimír Kobylka.
Rádio Praha 23.8.2001
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Tradiční Vizovické tmkobraní
přilákalo tisíce návštěvníků
Tisíce
návštěvníků
se
zúčastnily
tradičního Vizovického tmkobraní, kterým
vrcholí srpnový sběr švestek, na Valašsku
nazývaných trnky. Jeho 34. ročník začal v
pátek večer ve Vizovicích na Zlínsku,
značná část lidí také využila možnost
přijet do Vizovic historickým vlakem.
Návštěvníci se také mohou zúčastnit v
likérce exkurze spojené s ochutnávkou.
"Zatím jsme
nezaznamenali
žádné
problémy, i když je značné horko a
alkohol i pivo jsou na některých lidech
vidět. Máme zde sanitku a pracovníky
Českého červeného kříže a dosud neměli
práci," řekl oranizátor akce Zdeněk
Jurásek. Také policisté zatím nemuseli
zasahovat a nejsou problémy ani s
dopravou. Tmkobraní bude pokračovat v
neděli dopoledne koncertem Jiřího Koma
a skupiny The Rebels. V poledne slavnost
vyvrcholí soutěží v pojídání švestkových
knedlíků. V odpoledním programu se
představí Martin Maxa, skupina Fleret s
Jarmilou Šulákovou a dechová hudba
Vacenovjáci.
Rádio Praha 26.8.2001
Hrubá měsíční mzda vzrostla
v 2. čtvrtletí o 1255 Kč na 14.740 Kč
Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR se
podle předběžných údajů
Českého
statistického úřadu ve 2. čtvrtletí 2001
meziročně zvýšila o 1255 Kč, tedy o 9,3
procenta, na 14.740 Kč. Spotřebitelské
ceny za uvedené období vzrostly o pět
procent, a reálná mzda tak stoupla o 4,1
procenta. Mzdy ve 2. čtvrtletí rostly
rychleji v nepodnikatelské sféře, kde
stoupla průměrná mzda o deset procent,
neboli o 1234 Kč, na 13.636 Kč. V
podnikatelské sféře průměrná mzda
stoupla o 9,2 procenta, tedy o 1266 Kč, na
15.018 Kč.
Rádio Praha 29.8.2001

V září bude podepsána smlouva o nové
česko-slovenské jednotce
Představitelé České republiky a Slovenska
v září podepíšou dohodu o společné
vojenské jednotce určené pro mírové
operace. Ta má být vyslána od 1. ledna
příštího roku do mise KFOR v Kosovu,
řekl mluvčí ministra obrany Milan Řepka.

Podie slovenského ministra obrany Jozefa
Stanka by toto rozhodnutí mělo přispět k
tomu,
aby
Slovensko
získalo
plnohodnotné členství v NATO. Jednotka
494 vojáků, z nichž 99 bude slovenských,
má podie náčelníka generálního štábu
české armády Jiřího Šedivého působit na
kosovsko-srbské hranici.
Rádio Praha 30.8.2001
Soltima ze Silicon Valley přesouvá do
ČR výzkum a vývoj software
Americká softwarová firma Soltima ze
Silicon Valley se rozhodla přesunout část
aktivit do ČR. Jedná se kompletní
výzkumné a vývojové centrum. V USA si
ponechá nadále marketingové a prodejní
aktivity, řekl generální ředitel agentury
Czechinvest Martin Jahn. Vývoj nových
produktů, tedy i budoucnost firmy
Soltima, tak bude v rukou českých
vývojářů. Czechinvest nyní jedná s
dalšími pěti významnými informačními
firmami z Kalifornie, Texasu a Arizony.
Rádio Praha 30.8.2001

Praha zahajuje veřejnou sbírku na
opravu Karlova mostu
Hlavní město Praha zahajuje veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek poslouží k opravě
Karlova mostu. Příspěvky mohou lidé
posílat od 1. září na účet číslo
7777777777/6000, který město pro tento
účel založilo u První městské banky, řekl
primátor Jan Kasl (ODS). Rekonstrukce
první části jedné z nejznámějších
pražských památek má začít na jaře a bude
stát zhruba 128 miliónů korun. První dva
příspěvky na opravu chátrajícího mostu,
celkem zhruba 7,5 miliónu korun, už
magistrát od dárců přijal a na účet je
převede. Z této částky věnoval 300 marek
jeden německý občan, šek na 200.000
dolarů darovala soukromá firma, upřesnil
primátor.
Rádio Praha 30.8.2001
Do roku 2007 bude mít ČR

profesionální armádu
Všechno
nasvědčuje
tomu,
že
dnešní
třináctiletí
chlapci
budou
poslední,
kteří stráví povinně dvanáct měsíců ve
vojenské uniformě. Vláda ve středu
jednomyslně schválila návrh armádní
reformy, který má vést k profesionalizaci

českého vojska. Podrobnosti připravil
Vilém Faltýnek.
Podle návrhu armádního profesionalizace
ozbrojených
sil,
který
ve
středu
jednomyslně schválila vláda České
republiky, by měla rokem 2006 zaniknout
základní vojenská služba. Od 1. ledna
2007 by měli sloužit jen profesionální
vojáci. Jednání vlády se zúčastnil i
prezident Havel.
Ten na tiskové
konferenci zdůraznil, že profesionální
armáda
neznamená
zánik
branné
povinnosti.
"V určitém věku se každý občan podrobí
odvodu
u civilní
instituce.
Bude
zaregistrován, bude zjištěno, jestli je
zdravotně,
psychologicky
i
jinak
disponován k vojenské službě, a potom
mu může být nabídnuta smlouva na službu
v profesionální armádě, a nebo smlouva na
to, aby tvořil zálohu.''
Dobrovolní záložáci by měli absolvovat
tříměsíční výcvik pro případ válečného
konfliktu. Podobu budoucí reformované
armády shrnul ministr obrany Jaroslav
Tvrdík do čtyř "m":
"Malá, mobilní, moderní a mladá.
Mladá nejen věkem, ale mladá i
myšlením."
Rádio Praha 30.8.2001

Fabie už potřetí podraží
Automobily Škoda Fabia, nejprodávanější
vozy v tuzemsku, jsou od včerejšího dne
dražší zhruba o 4000 korun. V letošním
roce je to už třetí zdražení. Beze změny
zůstává pouze základní, nejlevnější verze,
která stojí dál 269 900 korun. Všechny
ostatní Fabie se budou po vyprodání zásob
prodávat dráž. Základní model vyšší řady
Fabia Classic zdraží o 3700 na 279 900. O
stejnou částku se zvýší také ceny
základních verzí řady sedan či combi.
"V průměru se ceny zvyšují o 1,2
procenta," uvedl mluvčí automobilky
Milan Smutný. Automobilka se hájí
vývojem domácího hospodářství - hlavně
rostoucí inflací a kursem koruny, který
považuje za příliš silný. "Zdražení je v
kontextu vývoje ekonomiky," uvedl
Smutný. Dodal, že dráž se budou fabie
prodávat také v zahraničí.
Domácí dealeři na zdražení zareagovali
okamžitě. "Pokud si zákazník nevybere
auto, které máme na skladě, zaplatí už
nyní podle nového ceníku," uvedl Pavel
Rách z marketingu pražského autosalonu
Klokočka. Zdražení se proto rychle dotkne
většiny kupců, protože auto ze skladu si
podle Smutného nyní vybírá už jen
málokdo. "Ale kdo má již potvrzenou
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objednávku a čeká na konkrétní auto, toho
se zdražení netýká," dodal Smutný.
Mladá fronta Dnes 1.9.2001
Průzkum: Školáci upřednostňují

angličtinu, chybí ale její učitelé
Anglický jazyk získává na trhu jazyků v
českých školách stále dominantnější
postavení. Žáci a studenti angličtinu v
posledních třech letech upřednostňují před
němčinou, kterou do té doby volili
nejčastěji. Výuku cizích jazyků ale na
školách mnohdy zajišťují neaprobovaní
učitelé. Podle průzkumu, jehož výsledky
ČTK poskytla Dagmar Němečková z
ministerstva
školství,
vyučuje
na
základních školách světové jazyky jen
43,3 procenta kvalifikovaných pedagogů.
Rádio Praha 2.9.2001

Novozélandský kynolog chce pro svůj
chov získat českého fouska
Novozélandský kynolog Jaké Overton
hodlá pro svůj chov v USA a na Novém
Zélandě získat národní plemeno český
fousek. Overton se zúčastnil výstavy 50
psích
plemen v Buchlovicích na
Uherskohradišťsku. Kynologův otec žije v
americkém Oregonu a má chovatelskou
stanici s loveckými psy. Společně zjistili,
že český fousek se velice snadno cvičí.
Rádio Praha 2.9.2001
Olašští Romové budou v pátek v Brně
volit nového krále
Zástupci olašských Romů z Čech, Moravy
a Slezska by měli v pátek v Brně zvolit
svého nového krále. Část této minority
totiž neuznává středeční verdikt rady
starších v Ostravě, která králem zvolila
Jana Lipu. Ten po svém zvolení prohlásil,
že se chce zasadit především o to, aby
olašští Romové neodcházeli do zahraničí.
Může nastat situace, kdy budou v ČR dva
olašští králové, a to ve chvíli, kdy Romové
ze severní Moravy odmítnou respektovat
výsledky nových voleb.
Rádio Praha 4.9.2001
Elektřina domácnostem podraží od
ledna o zhruba 13 procent
Ceny elektrické energie pro domácnosti by
se v příštím roce měly předběžně v
průměru zvýšit o 13 procent. Ceny se
budou regionálně lišit podle dodavatele,
největší nárůst může očekávat Praha,
nejnižší východní Čechy. Hlavním vliv na
nárůst cen má odstranění tzv. křížových
dotací a dokončení cenové nápravy pro
částečné otevření trhu s elektřinou od 1.
ledna. Ceny elektřiny by již měly plně

odrážet náklady na jednotlivé činnosti.
Rádio Praha 4.9.2001
Na žádost české vlády vydal Interpol
zatykač na Koženého
Na bývalého prezidenta harvardských
fondů Viktora Koženého, který nyní žije
na Bahamách, vydal Interpol zatykač.
Informují o tom dnešní Hospodářské
noviny (HN) s tím, že o zatykač požádala
Interpol česká vláda na základě svého
středečního usnesení. "V tuto chvíli, kdy
spolu mluvíme, už je na Koženého
mezinárodní zatykač vydán," uvedl podle
HN ve čtvrtek v podvečer předseda vlády
Miloš Zeman. Vyslovil nicméně obavu, že
českou
vládu
předběhne
americký
Federální úřad pro vyšetřování (FBI),
který Koženého vyšetřuje na žádost
orgánů Spojených států. "Chceme do Čech
vrátit
alespoň
část vytunelovaného
majetku," citují HN Zemana.
ČTK 7.9.2001

Česká pojišťovna vyplatila za BSE na
Žďársku 132.500 korun
Soukromý farmář ze Světnova na Žďársku
dostal od České pojišťovny 132 a půl
tisíce jako náhradu za utracení šesti kusů
skotu kvůli nemoci BSE. Druhý výskyt
takzvané nemoci šílených krav v České
republice byl zjištěn 20. srpna u jedné
krávy z chovu světnovského farmáře. O
utracení čtyř dalších zvířat pak rozhodlo
ministerstvo zemědělství. První případ
BSE byl u nás potvrzen 8. června.
Postižená kráva pocházela z chovu
zemědělského družstva v Dušejově. Tehdy
bylo zlikvidováno 134 kusů dobytka.
Rádio Praha 8.9.2001
Barokní památka Reduta byla po
15 letech otevřena veřejnosti
Významná barokní památka Reduta byla
po 15 letech v sobotu otevřena veřejnosti
v Uherském Hradišti. Reduta je nejmladší
částí rozsáhlého souboru budov bývalého
jezuitského kláštera vybudovaného v
letech 1654 až 1729. Kvůli špatnému
technickému stavu byla v roce 1986
uzavřena. Po rekonstrukci, jež začala o
deset let později a stála téměř 120 miliónů
korun, bude opět využíván původní
divadelní sál k představením a koncertům.
Rádio Praha 9.9.2001

Na hřebenech Krkonoš v noci napadl
první sníh
Do bílého rána se dnes probudili obyvatelé
vyšších poloh Krkonoš, kde v noci napadl
první sněhový poprašek. Dva týdny před

koncem léta to horalé nepovažují za
zázrak. "Stává se to, ale tento sníh dlouho
nevydrží," řekl pracovník lanovky na
Sněžce. Počasí nepřekvapilo ani členy
Horské služby. Sníh ve výšce nad 1300
metrů není prý v tuto dobu příliš
výjimečný. "V sedm ráno bylo ve Špindlu
málo přes čtyři stupně Celsia, na
Mísečkách jen 1,5 stupně. Není tedy divu,
že sníh nahoře poletoval," řekl pracovník
Horské služby ve Špindlerově Mlýně.
ČTK 9.9.2001

Uplynulo 160 let od narození českého
hudebního skladatele Antonína
Dvořáka
Sobotní 160. výročí narození Antonína
Dvořáka připomněl v pražském Rudolfinu
koncert České filharmonie, kterým se
současně otevřela její 106. sezóna. Poprvé
se s tímto orchestrem představil úspěšný
mladý houslista Pavel Šporcl. Za řízení
šéfdirigenta Vladimíra Ashkenazyho uvedl
Dvořákův houslový koncert. Jubileu bude
v neděli patřit i slavnostní hudební matiné
ve skladatelově rodišti Nelahozevsi na
Mělnicku. V tamním Památníku Antonína
Dvořáka vystoupí s ryze dvořákovským
programem mezzosopranistka Virginie
Walterová a klavírista Tomáš Víšek.
Rádio Praha 9.9.2001

Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

19.54Kč.

Británie

1 GBP

55.33Kč.

Francie

1 FRF

5.19Kč.

100 JPY

31.20Kč.

Kanada

1 CAD

24.32Kč.

EMU

1 EUR

34.09Kč.

Německo

1 DEM

17.43Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.21Kč.

Slovensko

100 SKK

78.80Kč.

Švýcarsko

1 CHF

22.50Kč.

USA

1 USD

38.00Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 12.9.2001
Premiér Zeman zůstává i nadále
hospitalizován
Zdravotní vyšetření premiéra Miloše
Zemana, který byl dnes dopoledne
hospitalizován na Urologické klinice
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
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potvrdilo jeho opakující se problémy
ledvinové koliky. Informace o premiérově
zdravotním stavu sdělil ČIA tiskový
mluvčí
vlády
Libor Rouček.
Při
podrobnějším vyšetření byl u premiéra
nalezen močový konkrement o velikosti
fazole. Ošetřující lékař prof. MUDr. Jan
Dvořáček, CSc. nasadil premiérovi léky,
které působí na rozpouštění tohoto
konkrementu.
ČIA 10.9.2001
Silný vítr lámal na Ostravsku vzrostlé
stromy
Silný vítr od nočních hodin komplikuje
život obyvatelům Moravskoslezského
kraje. Hasiči na Ostravsku museli na
různých místech likvidovat spadlé a
vyvrácené
stromy.
„Naštěstí
jsme
nezaznamenali žádné vyšší škody a vše se
zatím obešlo bez zranění,“ řekl dnes pro
ČIA tiskový
mluvčí Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje Libor Tomica.
ČIA 10.9.2001

Internetové aktivity Telecomu
Český Telecom zavede nové karty,
kterými bude možno nejen telefonovat z
veřejných telefonních stanic, ale bude s
nimi
možno
platit v nápojových
automatech a hlavně v internetových
terminálech. Těch hodlá společnost do
konce roku zprovoznit třicet.
Anopress 11.9.2001

Philips Displays dnes zahajuje
Největší zahraniční investice postavená na
zelené
louce,
nizozemsko-korejská
společnost LG. Philips Displays v
Hranicích na Přerovsku, se dnes uvádí do
provozu. Ještě letos chce dosáhnout
plánované výrobní kapacity 2,5 miliónu
obrazovek ročně. Do konce roku zde bude
pracovat 1200 zaměstnanců.
Anopress 11.9.2001

Připomeňme si:
8. září 1841 se narodil významný český
skladatel Antonín Dvořák.
14 září 1886 se narodil populární politik
Jan Masaryk.

14. září 1937 zemřel první prezident a
zakladatel
Československé
republiky
Tomáš Garigue Masaryk
25. září 1906 se narodil skladatel moderní
a populární hudby Jaroslav Ježek.

$0- Stavenia a,
Od septembra budú v SR dve nové mestá Šaštín-Stráže a Krásno nad Kysucou
Slovensko bude mať od 1. septembra dve nové mestá Šaštín-Stráže a Krásno nad Kysucou. Zmenu ich štatútu ešte v
júni schválili poslanci Národnej rady SR.
Prvá písomná zmienka o obci Šaštín pochádza z roku 1218. Je
známa predovšetkým ako pútnické miesto, ktorého dejiny siahajú
až do roku 1564. Základný kameň pútnického chrámu
Sedembolestnej Panny Márie s kláštorom bol posvätený v roku
1736. V roku 1964 povýšil pápež Ján Pavol VI. tento
neskorobarokový chrám Panny Márie - Patrónky Slovenska na
baziliku. Budúce mesto Šaštín-Stráže leží v údolí rieky Myjavy,
na rozhraní Záhorskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny. Má 5082
obyvateľov, ktorí žijú v dvoch častiach Stráže nad Myjavou a
Šaštín.
Vznik obce Krásno nad Kysucou sa datuje do roku 1325.
Výraznejší rozvoj sa začal až po roku 1850, keď obyvatelia
dostali prácu pri budovaní železničnej trate. Leží v okrese Čadca
v Žilinskom kraji a má 6907 obyvateľov, ktorí žijú v štyroch
častiach obce - Blaškov, Kalinov, Krásno nad Kysucou a
Zákysučie.
TASR 30.8.2001
O post šéfa SDĽ bude bojovať
Jozef Migaš s Petrom Weissom
Na funkciu predsedu SDĽ, ktorá zápasí s trojpercentnou
podporou vo verejnosti, bude kandidovať jej doterajší šéf Jozef
Migaš, expredseda ľavičiarov Peter Weiss a minister
pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Mimoriadny zjazd strany
zasadne 17. novembra v Trnave. Podľa informácií Pravdy sa
údajne pripravuje scenár, že Migaš by zostal predsedom strany
a Koncoš volebným lídrom. "Neviem nič o takýchto dohodách,"
reagoval podpredseda SDĽ Ľubomír Andrassy. "O tom, kto bude
viesť SDĽ, alebo kto bude naším lídrom, rozhodne členská
základňa." Po Migašovi a Koncošovi kandidatúru na predsedu v
pondelok oficiálne oznámil aj Weiss. Potvrdil, že jeho spojenec
a podpredseda strany Milan Ftáčnik, ktorý na minuloročnom
zjazde v súboji s Migašom o kreslo predsedu neuspel, sa o tento
post v novembri nebude uchádzať. "Dohodli sme sa, že budem
kandidovať ja," vyhlásil Weiss. Podľa vlastných slov sa po
piatich rokoch rozhodol znovu uchádzať o funkciu predsedu aj
na základe opakovaných výsledkov prieskumov verejnej mienky,
v ktorých sa strana ocitla pod prahom zvoliteľnosti. "Volič nám
dáva najavo, že si žiada zmeny v SDĽ." Spolu s Ftáčnikom,
Brigitou Schmôgnerovou, Ladislavom Oroszom a ďalšími
predstaviteľmi SDĽ je Weiss autorom iniciatívy modernizácie
SDĽ. Migaš však delenie strany na dva tábory odmieta. "Poznám
jednotnú SDĽ. Nepoznám reformné a nereformné krídlo. Ak to
niekto takto označil, je to skôr výmysel," vyhlásil v pondelok.
Migaš dodal, že rovnako, ako sa rozhodli kandidovať iní, sa
rozhodol aj on. "Myslím, že viem, čo mám urobiť s touto stranou
a viem, čo jej ponúknuť." Migaš sa odmietol vyjadriť k možným
scenárom vývoja v SDĽ. "Rozhodol som sa kandidovať, to je
podstatné a tak budem vnútri strany komunikovať. Ako sa
rozhodne na zjazde, to je doména delegátov," uzavrel Migaš.
Pravda 4.9.2001
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Svěráková a ich Tmavomodrý svět
Nie je to festivalový, ale divácky film, vyhlásil oscarový režisér
Jan Svěrák na margo svojho Tmavomodrého světa, ktorý mal
včera slovenskú premiéru. Príbeh o osudoch československých
letcov vo Veľkej Británii počas druhej svetovej vojny a
"odmena", ktorá na mnohých z nich čakala po návrate v podobe
cely na Mirove - to všetko popretkávané láskou, priateľstvom,
odvahou i smrťou obsahuje tento dvojhodinový film - najdrahšie
dielo v histórii českej kinematografie. Jeho rozpočet dosiahol
240 mil. korún. "Pre mňa ako scenáristu to bola nová úloha.
Napísal som až desať verzií scenára, filmovala sa tá posledná""
uviedol Zdeněk Svěrák. Tento "milostný príbeh na pozadí
vojny", o ktorom sa hovorí, že bol inšpiráciou aj pre tvorcov
hollywoodského veľkofilmu Pearl Harbor má medzinárodné
herecké obsadenie. Okrem českých hercov ako Ondřej Vetchý,
Oldřich Kaiser, Kryštof Hádek, Jiří Lábus či Linda Rybová si v
ňom zahrali napríklad aj ich britskí kolegovia Tara Fitzgeraldová
a Charles Dance či Slovák Juraj Bemáth.
Pravda 4.9.2001

Slovnaft zvyšuje ceny motorových palív
Slovnafit, a. s., Bratislava oddnes zvyšuje ceny autobenzínov aj
motorovej nafty. Benzíny budú drahšie o 1,10 Sk až 1,20 Sk za
liter, nafta o päťdesiat halierov. Spôsobil to nárast svetovej ceny
ropy Brent pn súčasnom oslabení koruny voči doláru a zdražení
benzínov na burze. Informoval o tom hovorca rafinérie Ľubomír
Žitňan. Slovnaft tiež od utorka prestáva pnamo predávať benzín
Super 95 UNI. Vodičom motorových vozidiel, ktorí oň
požiadajú, namieša tento benzín obslužný personál čerpacej
stanice ako zmes benzínu Super 95 a prísady Anabex. Slovnaft
sa rozhodol stiahnuť 95-oktánový benzín UNI z dôvodu
rapídneho poklesu jeho spotreby a po dopredaní starých zásob.
Nové vozidlá už podľa Žitňana nepotrebujú UNI benzíny.
95-oktánový UNI používa iba stredná generácia motorových
vozidiel, ako sú staršie typy Škody, Tatra 613, Oltcit, Volga,
poľské Fiaty a staršie značky západných vozidiel vyrobených
zhruba do polovice osemdesiatych rokov. Unibenzíny
neobsahujú olovo, sú medzistupňom medzi olovnatými a
neolovnatými benzínmi. Slovnaft oznámil postupné skončenie
ich výroby už v roku 1997.
Pravda 4.9.2001

N.B.S. Kurzový lístok platný od 12.9.2001
Austrálie

1 AUD

24.80Sk.

Česká republika

1 CZK

1.26Sk.

EMU

1 EUR

43.25Sk.

Rakúsko

1 ATS

3.14Sk.

Německo

1 DEM

22.11 Sk.

USA

1 USD

48.22Sk.

V. Británie

1 GBP

70.17Sk.

Sportovní události
Český oštěpař Železný nabírá síly a

chce letos ještě podat formu
Fyzické, ale především psychické síly
sbírá v těchto dnech český oštěpař Jan
Železný. Trojnásobný mistr světa i
olympijský vítěz by po nedávném
světovém šampionátu v Edmontonu, kde
vybojoval třetí zlatou medaili, potřeboval
čtrnáct dní volno, aby se dal dohromady.
Místo toho však rovnou z Kanady odletěl
na závod Zlaté ligy v Curychu, který se mu
nevydařil podle představ, a protože cítil
velkou únavu, odřekl účast na nedělním
mítinku ve švýcarském Rúdlingenu. V
pondělí poprvé od triumfu v Edmontonu
ukázal zlatou medaili doma. "Bylo to
hodně unavující, zejména psychicky.
Potřeboval bych po MS dlouhý odpočinek,
obvykle si dávám čtyři až pět dní úplné
volno. Jdu do lesa, na ryby, sbírám síly.
Letos jsem však během pěti dnů
absolvoval tři závody včetně kvalifikace a
byl jsem celý polámaný. Ale šlo i o
psychiku," vysvětlil Železný, proč ve
Švýcarsku neházel a raději odcestoval
domů. "Ale vím, že mám uvnitř dostatek
energie, jen ji potřebuji pustit ven,"
prohlásil.
Rádio Praha 20.8.2001

v

Č

eský atlet Štěpán Janáček získal na

Světové univerziádě v Pekingu
stříbrnou medaili ve skoku o tyči.
Závodník pražské Dukly předvedl výkon
570 centimetrů a nestačil pouze na
Izraelce Alexandera Averbucha, který
překonal laťku položenou o deset
centimetrů výš.
Rádio Praha 30.8.2001

České basketbalistky získaly na
univerziádě v Pekingu bronz
České basketbalistky vybojovaly na
Světové univerziádě v Pekingu bronzové
medaile. V souboji o třetí místo v pátek
zdolaly Litvu 94:86. Utkáni se vydařilo
Janě Kovaříkové z Brna, která nastřílela
pětadvacet bodů. Muži prohráli s Ruskem
86:94 a obsadili konečnou desátou pozici.
Čeští fotbalisté skončili celkově pátí poté,
co zdolali výběr Brazílie 2:1. První branku
vstřelil v první půli z přímého kopu David
Lukeš, ale Brazílie zásluhou Ramose těsně
před odchodem do šaten vyrovnala.
Rozhodnutí přinesla až třetí nastavená
minuta zápasu, kdy po centru Tomáše
Kounovského skóroval hlavou Radim
Laibl.
Rádio Praha 1.9.2001

T

rojnásobný mistr světa Jan Železný

vyhrál na mítinku Zlaté ligy v Berlíně
soutěž oštěpařů výkonem 88 metrů a 29
centimetrů hned z první série.
Radio Praha 2.9.2001

v

Č

eská

tenistka

Daniela

Bedáňová

postoupila poprvé v kariéře do
osmifinále grandslamového US Open.
Osmnáctiletá hráčka v New Yorku
porazila v třetím kole turnajovou
dvanáctku Meghann Shaughnessyovou z
USA 6:4 a 6:1.
Radio Praha 2.9.2001

V

Sjôbergová, Moravcová, Popčenková)
3:43,84. Finále: Austrália - USA 89:60.
Pravda 4.9.2001
Oštěpařka Tomečková skončila na
Hrách dobré vůle druhá za 64,70
Česká rekordmanka v hodu oštěpem
Nikola Tomečková obsadila na Hrách
dobré vůle v Brisbane druhé místo.
Čtvrtou
oštěpařku
z
nedávného
mistrovství světa porazila jen hlavní
favoritka, mistryně světa a světová
rekordmanka Osleydis Menéndezová z
Kuby výkonem 66,14 metru.
Rádio Praha 4.9.2001

sobotu přistálo na ruzyňském letišti

v Praze za deštivého počasí letadlo
ze Švýcarska se vzácným nákladem.
Potřetí v řadě totiž zavítal do České
republiky
slavný
Stanleyův
pohár.
Tentokrát budou bodyguardi Mike Bolt a
Steve Ozimec, kteří z trofeje nespustí oči,
následovat české šampióny z týmu
Colorado Avalanche, Martina Škoulu a
Milana Hejduka. Hokejová trofej postupně
navštíví Litoměřice, Litvínov, Ústí nad
Labem a Pardubice. Z České republiky pak
pohár poputuje 4. září do Finska.
Radio Praha 2.9.2001

Moravcová s výberom Európy tretia
Záverečnými
súbojmi
o
konečné
umiestnenie ukončili plavkyne svoje
súťaže na Hrách dobrej vôle v austrálskom
Brisbane. Vo výbere Európy sa úspešne
predstavila Slovenka Martina Moravcová.
V súboji o konečnú tretiu priečku, v
ktorom Európanky zdolali výber sveta,
patrila
odchovankyňa
piešťanského
plávania medzi opory Európy. K dvom
víťazstvám v štafete pridala ďalšie
prvenstvo aj na 100 m motýlik. "Už som
sa cítila trošku unavená. Napriek tomu
som chcela na motýlkarskej stovke svoj
výkon ešte vystupňovať a dostať sa na
prvé miesto tohtoročných svetových
tabuliek. Nepodarilo sa mi to, napriek
tomu nemôžem byť sklamaná. Som rada,
že sa nám podarilo vybojovať celkovú
tretiu priečku," povedala Moravcová a
dodala: "Najskôr som sa na Hry dobrej
vôle tešila, ale po MS sa mi do Brisbane
veľmi nechcelo ísť. Keďže som však účasť
prisľúbila, nechcela som porušiť svoje
slovo."
Z výsledkov. Plávanie žien o 3. miesto:
Európa - Svet 92:75 - 100 m mot.:
Moravcová 58,58, 4x100 m pol. pret.:
Európa (Buschschulteová,
Baansová,
Moravcová, de Bruijnová) 4:09,22, 4x400
m v. sp.: Európa (de Bruijnová,
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T

ěsné vítězství 3:2 vydřeli čeští
fotbalisté
v
předposledním
kvalifkačním utkání v Teplicích proti
Maltě a zůstávají tak ve hře o postup na
mistrovství světa. Poslední kvalifikační
zápas sehraje Česká republika 6. října na
pražském Strahově proti Bulharsku.
Rádio Praha 5.9.2001
V

Č

eský

desetibojař

Tomáš

Dvořák

vyhrál Hry dobré vůle v Brisbane. Po
čtvrtečním triumfu Jana Železného v
oštěpu ovládl v pátek Dvořák celý druhý
den klání desetibojařů a zvítězil výkonem
8514 bodů. Druhý Estonec Nool za ním
zaostal o 94 body a třetí Američan Pappas
o 191 bod. Druhý z Čechů Jiří Ryba
skončil šestý, nasbíral 7736 bodů. Pro
Dvořáka je zlato z Brisbane druhou
medailí z Her dobré vůle. Před třemi roky
v New Yorku získal bronz. Celkově má
česká atletika v Brisbane na svém kontě tn
medaile: zlato Dvořáka a Železného a
stříbro oštěpařky Nikoly Tomečkové.
Rádio Praha 8.9.2001
Chodec zdolal rekord, za šest dnů a tři
hodiny ušel 700 kilometrů
Světový rekord se podařilo v sobotu
překonat
pětačtyřicetiletému
chodci
Zdeňkovi Zwienerovi. Za šest dnů, tři
hodiny a 23 minut ušel po ulicích
Havířova na Karvinskú bez přestávky 700
kilometrů. Překonal tak o 26,5 kilometru
větší vzdálenost než držitel dosavadního
nejlepšího výkonu Belgičan Georges
Holtyzer, který za šest dní a 11 hodin ušel
673,5 kilometrů. "Bylo to krásné. Šest dní
jsem sledoval, jak lidé v Havířově žijí,
usínají a ráno se probouzejí do nového
dne," řekl Zwiener jen několik minut po
protržení cílové pásky.
Rádio Praha 9.9.2001
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’’Alkohol poškozuje mozek,” medituje pan Souček.
“Jak jste na to přišel?” “No... můj soused Bumbal
chlastal tak dlouho, až se jeho žena z toho zbláznila...”

Ptá se mladý číšník zkušeného kolegy: “Co ti nejvíce
vadí na našem číšnickém řemesle?”
“To, že my bohatí, musíme obsluhovat ty chudáky...”

Opilec se mamě snaží odemknout dveře, ale nedaří
se mu to. Kolemjdoucí chodec mu říká: “Pane,vždyť
se snažíte odemknout cigaretou!” “Fakt? To ale znamená,
že jsem před chvílí vykouřil klíč!”

’’Ještě že jsem měl to štěstí a nenarodil se v
Německu,” pochvaluje si Karel nad půllitrem piva.
“Proč?” ptají se okolosedící. “Protože neumím německy
a za nic na světě se to ani nenaučím!”
Když po zdražení cigaret a alkoholu včetně piva
došlo i na zdražení vodného, ulevil si jeden ze
štagmastů v hospodě: “Tak už konečně došlo i na ty
zatracené abstinenty!”

©

©

Povídá sousedka sousedce: “Vždycky jsem si
myslela, že to převtělování duší je blbost, ale teď
tomu začínám věřit. Včera se mi z hospody místo manžela
vrátilo prase...”

©

Kamarádi vyvlekli z baru svého kolegu úplně namol.
Postavili ho, ale spadl. Znovu ho postavili, znovu
spadl. Vtom jde okolo pán a radí jim: “Lidi, zkuste ho
postavit obráceně, zatím ho stavíte na hlavu!”

©

”Tak co, paní Vomáčková, slyšela jsem, že ten váš
dělá řidičák. Jak dopadl?”
“Nevím, teprve dnes jdu za ním do nemocnice.”

Silně podnapilý manžel se vrátí domů až k ránu.
Manželka na něho čeká a hned se do něho dá: “Ty
ožralo, ty ochlasto, ty ochmelko, ty bezedný pijane, ty
lumpe, ty mizero, ty darebáku! Že já, husa hloupá, jsem ti
naletěla a vzala si tě!”
Jen to dořekla, už ji měla, jen to mlasklo. Překvapeně se
zvedá ze země a zírá na manžela. On jí povídá: “Mně si
může nadávat kdo chce, jak chce, ale mou ženu mi nikdo
urážet nebude!”

©

©

Po skončení fotbalového utkání se davy fandů hrnou
ven ze stadionu. Jen parta kluků leze přes plot. Jeden
z pořadatelů na ně zavolá. “To nemůžete odejít, kudy jste
sem přišli?” “Však to právě děláme.”

©

Manžel chce vyrazit na fotbal, žena má však s jeho
volným časem jiné plány: “Vezmeš děti do ZOO.”
“To v žádném případě,” odporuje fanda Boby Brno.
Návštěva zoologické zahrady působí na děti depresivně.
Ještě by mohly nabýt přesvědčení, že i ony jednou skončí
za mřížemi.”
Fuj, už to nežeru! Spadla mi tam moucha.

©

’’Mohl bys mi půjčit deset tisíc?” ptá se Honza při
velmi složitém horolezeckém výstupu. “Jak se můžeš
ptát na takovou blbost pět tisíc metrů nad mořem, kde je
vánice, zima a jde nám o život? V takové chvíli se přece
neuvažuje o penězích.” škytne na to jeho přítel.
“A kdy jsem se tě měl na to zeptat? Půjčit deset tisíc je
člověk ochoten slíbit jen v okamžiku, kdy mu nejde o nic
jiného, než o život!”

Podívej se na ten směšný párek! Jemu je nejméně
šedesát a jí tak dvacet! - Máš pravdu, mohl si najít
mladší!

’’Pane doktore, co mám dělat? Stále mluvím pro
sebe.” Doktor: “Z toho si nic nedělejte, to určitě
přejde!” “Přejde, přejde, ale kdo ty nesmysly má pořád
poslouchat?”
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GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY SYDNEY

Hledá se

Vážení krajané,

Jan Hedánek, narozen 16. 7. 1947 v Teplicích, poslední

dovoluji si vás
oslovit
několik
dnů poté, co jsem
vstoupil
na
australskou půdu
a ujal se funkce
generálního
konzula
České
republiky v zemi,
která
se
pro
mnohé z vás stala
vaším
druhým

trvalé bydliště v České republice:
náměstí Jiřího z Poděbrad 9, Cheb.
V roce 1968 odjel do Austrálie a usídlil se v Sydney, kde
bydlel na adrese: 15 Flora St., Arnciiffe, NSW 2205.
V roce 1974 se odmlčel.
Pátrání po shora uvedeném provádíme současně v Sydney.
Vzhledem ke skutečnosti, že není známo jeho současné
bydliště, žádám Vás o součinnost při vyhledání adresy.
Informace můžete podat přímo na Generální konzulát v
Sydney. Adresa je v minulém čísle Střípků.
Též můžete zavolat honorámímu konzulovi M. Paulikovi
tel.: 04 939 1610 nebo redakci tel.: 04 478 5977
Ing. Jaroslav Doleček, generální konzul

domovem.
Významnou Částí mého poslání a mých pracovních
aktivit bude mimo jiné i spolupráce s naší krajanskou
komunitou, což představuje zejména činnost spojenou se
zajištěním poskytování aktuálních informací o dění v
České republice - informací, které v co nejširším spektru
zahrnou odpovědi na vaše dotazy ze všech oblastí i úrovní
každodenního života země, ke které máme blízký vztah a
která nás všechny zajímá.
Upřímně se těším na setkání s vámi s tím, že mým
zájmem bude se nejenom představit, ale zejména pak po
celé má funkční období se s vámi pravidelně scházet a
naplnit tak mé poslání ke spokojenosti nás všech.
Vážení krajané, pevně věřím, že stejně jako za mých
předchůdců bude český generální konzulát místo kde vaše
žádost, přání či prosba naleznou vyslyšení.
S pozdravem,
Ing. Jaroslav Doleček
generální konzul

Honorární konzulka pro Nový Zéland v Praze Věra
Egermayerová poslala redakci tento děkovný dopis.
Dear Mr. Knotek
I was touched to read a notice about my brother Paul in
Střípky. Thank you for putting it in. I thought you might
also be interested to know that I have had a headstone put
up for Paul in the Vyšehrad Cemetery. It gives me a place
of pilgrimage to visit and think about him and helps to
span the distance. I have taken many friends and visitors
there, especially those from New Zealand, for as you
know Vyšehrad is such a beautiful place, both the
cemetery and the park.
I belive that my brother is the only Czecho-New
Zealander to be commemorated in the Vyšehrad
Please give my best wishes to members of the Club in
Wellington and I look forward to seeing you all towards
the end of the year.
Moc Vás zdraví, Věra Egermayer

Publisher is looking for SHORT
STORIES AND POEM WRITERS

Náš dlouholetý člen
pan František SOU$€K

Inkweed (Publishers) are planning a book of short
fiction and poetry that reflects the experiences of
immigrants to New Zealand. We would like contributions
from refugees and others who have migrated to New
Zealand from all parts of the world. The stories and poems
should be in English but translations are most welcome.
The only stipulation is that the short stories and poems
are writen by those who have immigrated to New Zealand
or their immediate family. To be accepted for publication
the stories and poems should reflect their experiences in
New Zealand.
Please send manuscripts or write for further information
to: Lindsay Forbes, Inkweed, 21 Pikarere Street,
Titahi Bay;
Tel/Fax: (04) 236 0209

slaví své osmdesáté narozeniny 4. října.
Členové klubu mu přejí hodné zdraví
do dalších let.

Happy 80th. Birthday Frank
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Dopis Novozélanďana který snil o tom, že
bude žít a pracovat na Slovensku
European Forum večírek
European
Forum, které ve
Wellingtoně
sdružuje
emigranty
z
celé
Evropy
pořádalo
Variety koncert
a tanec v Lower
Hutt. Také Češi
a Slováci měli
Mirek Paulik a Agneczka Lewl
svůj stůl a přišli
se tam pobavit. Bohužel ve stejný večer měli naši bratři
Poláci svůj každoroční Social, kamž také obyčejně jako
skupina jdeme. Litujeme, že se tam tentokráte nikdo z nás
nedostal, protože jsme se o tom dověděli pozdě. Poláci ve
Wellingtonu se k nám vždy chovali slušně a je to vždy pro
nás potěšením, je na jejich akcích podpořit. Doufáme, že
jim to Boženka de Larzac vysvětlí a nás tento rok omluví.
Příště si dáme větší pozor. Jaká škoda, že nás stále ubývá
a nejsme už schopni sami nějaký taneční večer připravit
jak jsme to dělávali v minulosti. Takovou náladu, tolik
jídla a dobré nálady a zpěvu jsme od té doby nezažili.
A nebo už nejsme tak mladí?
Mirek Paulik

Karori Festival 20 - 28 October 2001
Each year the Karori Festival Commitee works hard to
put together a week of events to celebrate and exhibit the
diversity of the Karori community and give groups outside
of Karori the opportunity to highlight there activities.
Among the many events will be a market day involving
the Karori Mall retailers and the closing off the top section
of Parkvale Road where it meets Karori Road. On this day
the shops in the mall will be hosting special events while
outside in Parkvale Road space will be available for
setting up community stalls.
This is planned for Saturday 20 October.
The following weekend, the close of the festival week,
there will be a Gala Day at Ben Bum Park in Campbell
Street on Sunday 28 October where once again stalls will
be available.
If your Club would be interested in setting up a stall for
sale of produce or exhibiting your work on either or both
of the above mentioned days please contact:
Marion McKenzie, phone 970 8848 or 021 252 6194

Pred siedmymi mesiacmi som odišiel do bratislavy odtiaľto.
Jeden sen mojho života bol na prahu uskutočnenia; presnejšie, ze
budem ziť a pracovať na slovenskú. Pracú som našiel cez
internet u súkromnej škole, Mercury Priváte College (MPC), v
petrzalke. MPC je jedna z najdrahších skol na slovenskú a
studenti tam nosia aj uniformi do školy, sa snazi byť niečo ako
britské "public schod". Ale okrem uniformov, nemá nie s nimi
spoločne.
Moja pozícia bola ako učiteľ AJ so slusnou výplatou aj s
ubytovaním zdarma. Na finančnej strane som sa mal celkom
dobre, co je výnimka pre slovenského učiteľa. Všetko vyzeralo
na papieri výborne a tušil som, ze tam ostanem niekoľkov rokov.
Bohužiaľ skutocnost bola o niečo horšie. Mal som zlého
zamesnavateľa, ktorý nevie serióznym sposobom riadiť a spravať
sa k zamestnancom. Hneď ako som prišiel do školy, som zbadal,
ze najvyssy zákon nie je zakonnik prace, ni ministerstvo školstva,
ale súkromný zákon zriadovateľky a jej rodiny, ktorý riadili
školu. Škola je ich kralovstvo.
Učitelia tam sa majú najlepšie, keď su verný k nimi. Tie, ktoré
niečo chceli zmeniť alebo kritizovať , neboli tam dlho. Napriek
tomu, ze škola je draha, zdroje majú mizerne. Som učil
obchodnú angličtinu bez zdrojov (žiadna kniha, žiadna struktura
a bez poradí). Im to bolo úplne jedno co sa dialo na hodinách.
Vzhľadom na to, ze je to obchodná škola, je to niečo velmi
neprofecionalny. Stačili im, ked "dôležitému studentovi", teda
synovi alebo dcere sponzora školy dostaval slusne známky.
Správanie tých študentov, ktoré vedeli ako všetko funguje vo
škole bolo strasne.Bola to najvacsia prekazka dobrého procesu
vzdelávania pre všetkých ucitelov. Najhoršie bolo keď
riaditeľstvo prosili angličtinárom, aby "zlepšili" pracú študentov
vo projekte z fondu EU, co je nemorálne. Slubili mi pracovne
povolenie a zdravotne poistenie, ale nie takého neposkytovali. A
keď som niekolkov krát sa pytal o tom, mi priamo klamali do oci.
Cely cas som pracoval v nelegálnom stave. Keď som zistil, ze ani
povolenie nedostanem, som odišiel.
Výplatu som dostal vždy v hotovosti, určite aby to všetko bolo
"bez bloku" a bez dane. Slovenské učitelia tam dostali o trochu
viac ako mizerný slovensky priemer, ale museli makať viac, ako
by mali.
Ja viem, ze MPC nie je výnimka súkromných skol, ale skôr
standard. Co sa tyká slabý vzdelavaci proces, umele urobene
známky, a mizerná situácia učiteľov; je mi s toho smutno.
Budúcnosť slovenská je rukách tých bohatších mladých, ktoré
tam chodia a súkromných skol musia zlepšiť.
Osobne, rad by som vrátil aj zil na slovenskú, ale ucitelom uz
určite nikdy.
Moj celkový pohlad na slovenskú stale je pozitivny, lebo tam
poznám také srdečne ludi, ktoré milujem. Krajina je stale pekná,
bratislava je dobre a zabavne mesto; ale na slovenskú uz
nepozerám s ruzymi okuliarmi (with rose coloured glasses).
Pele Barrer
kžwislovak@hotmail. com
Vytištěno bez jakýchkoliv úprav, jako ukázka toho co dokáže
napsat slovensky Novozélanďan, který se nikdy ve škole neučil
slovensky. Dopis poslal redakci přes E-Mail psaný anglickou
klávesnicí bez diakritiky.
Redakce

PS. If your group has other ideas on what might be appropriate
to them e.g. singing, dancing etc. please do not hesitate to put
them forward as a suggestion.
Marion McKenzie, (Karori Festival Commitee Member)
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Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 3. října 2001 v 19.30 hod.
Jablečný závin
Suroviny na těsto: 35 dkg hladké mouky, 12 dkg cukru, 2 vejce, 12 dkg másla, jeden
prášek do pečiva a trochu nastrouhané citrónové kůry.
Nádivka: Hrubě nastrouhaná jablka, 1/2 lžičky skořice kterou promícháme s cukrem
podle chuti, nasekané ořechy nebo mandle a rozinky.

Máslo s cukrem šleháme, postupně přidáváme vajíčka a vypěníme. Zlehka
zamícháme zbylé suroviny a těsto dáme vychladit do lednice asi na dvě hodiny. Z
vychlazeného těsta vyválíme dva obdélníky, na které urovnáme nastrouhaná nebo na malé
kousky nakrájená jablka. Posypeme skořicovým cukrem, rozinkami a nasekanými
mandlemi. Přeložíme do tvaru závinu, přesuneme na máslem vymazaný plech a pečeme
v předehřáté troubě při teplotě 180°C. Pečeme 45 - 50 minut.
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