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Vrchlabí, kterému se také říká brána do Krkonoš.
Vrchlabí bylo prvním a nej severnějším městem na Labi.
Leží uprostřed Krkonoš a je branou do říše tajemného
pána hor Krakonoše. První písemný doklad o české osadě
s názvem "Wrchlab" je z roku 1359. Velký rozmach
město zažilo v 16. století za Kryštofa Gendorfa,
uznávaného hutního odborníka, který získal kutací právo
téměř na celé Krkonoše. Později město zakoupil Jan
Tetour a dal mu německé jméno Hohenelbe. Postupně se
sem stěhovali němečtí horníci a odborníci, až německé

oslavných článků, které ji glorifikovaly jako první
botanickú ženu v Evropě vůbec. Jinak z těch dalších
osobností se ve Vrchlabí narodil Bruno Šír, který se
později proslavil jako etnograf evropského významu.
Zabýval se zejména architekturou. Jinou osobností byl
Guido Rotter, který je pokládán za zakladatele německých
studentských herbergů. Není bez významu, že první
herberg vůbec vznikl tady ve Vrchlabí nedaleko jeho
továrny."

Centrum města Vrchlabí

obyvatelstvo v kraji převážilo. Jan Tetour tu dal vystavět
krásný renesanční zámek, kde dnes sídlí městský úřad.
Vrchlabí vlastnil i známý Albrecht z Valdštejna, který byl
zákeřně zavražděn v Chebu. Město má řadu krásných
památek, například Augustiniánský klášter, který slouží
Krkonošskému muzeu. A v něm 40 let pracoval Miloslav
Bartoš. Jak poznamenal, ve Vrchlabí žilo několik
významných osobností, jako například Josefína
Kablíková.
"Byla manželkou zdejšího lékárníka Vojtěcha Kablíka
a Josefína se proslavila jako botanická. Ještě za jejího
života dokonce vyšel její životopis, vycházela řada

Z poválečných osobností patří k nejdůležitějším
spisovatelka Marie Kubátová, která vydala na padesát
knížek a i když je jí kolem osmdesátky stále píše. A to
především v noci či nad ránem, kdy ještě všichni spí.
Nejznámější jsou zejména její pohádky o Krakonošovi,
které se dočkaly i televizního zpracování. Krakonoš v nich
vystupuje jako spravedlivý vousáč, který dobré odměňuje,
zlé a lakomé trestá. Jak však tato postava vznikla ve
vyprávění mezi lidmi?
"Zatím se soudí, že Krakonoš je perzonifikací přírodních
sil. Lidé, kteří osídlovali Krkonoše, tak se setkávali často
s neuvěřitelnými proměnami počasí. A ty proměny byly

dnes už moc rozšířené není.
"České nářečí krkonošské, tím mluví skutečně už jenom
asi pár jednotlivců. Nářečím mluvila například moje
babička.Třeba věta "v Merklově peršelo na smerkové
prkénko". Jestli znáte pohádky naší spisovatelky Marie
Kubátové, tak Marie Kubátová alespoň zpočátku své
tvorby napsala řadu knížek, které jsou psány krkonošským
nářečím. Ale tady spíš ještě pořád se mluví nářečím, které
patří k tomu velkému východočeskému, ale udržuje se
tady nářečí německé. To znamená nářečí těch Němců,
kteří tady zůstali i po roce 1945 a kteří pořád ještě mezi
sebou tím nářečím mluví."
Jak uvedl Miloslav Bartoš, právě
vysídlení německého obyvatelstva
mělo katastrofální důsledky pro
celou oblast Krkonoš. Bylo zničeno
velké množství kulturních hodnot a
zanikly i celé vesnice.
"Vyprávěli mi pamětníci, že tady
ve Vrchlabí na střelnici býval sklad
věcí, které byly vystěhovány tady z Znak města Vrchlabí
těch domů po Němcích a že tam byla často spousta velice
cenných předmětů, které potom byly zničeny, nebo se
dostaly neznámo kam. Ale já bych se dotknul takových
těch důsledků nejmarkantnějších - to byl zánik celých
vesnic. V pohraničních oblastech zaniklo snad na 1500
vesnic. Tady v Krkonoších to nedopadlo tak zle. Tady
zanikly vesnice dvě - Sklenařovice na Rýchorách a
Veméřovice." Z jiných vesnic, jako je například Černá
Voda zbylo jen pár domů. Krkonoše měly určitou výhodu,
že tu byl velký zájem o rekreaci, přesto se však tyto dvě
vesnice, i když s krásnou polohou, zachránit nepodařilo.
Rádio Praha, únor 2002

tak překvapivé, a tak náhlé, že je nešlo vyložit nějakým
jednoduchým výkladem. Tyto jevy se všechny přisuzovaly
právě moci Krakonošově. Já sám jsem takovou věc zažil
jednou na Labské louce, kam jsem o prázdninách vyjel se
synem, abychom pokračovali v jakémsi archeologickém
výzkumu boudy u pramene Labe. Vyjeli jsme ráno za
krásného počasí. Když jsme přišli k prameni Labe, tak
jsme už viděli, jak se ze slezské strany blíží neuvěřitelně
temný mrak. A ten temný mrak zničeho nic prostě byl nad
námi a začaly padat tak velké kroupy, že to působilo jako
bušení důtek. Neměli jsme nic, žádnou ochranu, ani
pláštěnku, ale nakonec ta přeháňka asi za půl hodiny
přešla a počasí se zase vrátilo do té své krásné pohody,
kterou jsme měli předtím."
Název Krakonoš je vlastně novodobý. Objevil se až
kolem roku 1824, před tím se i v Čechách používal název
Rýbrcoul z německého Rübezahl. Toto pojmenování
vysvětluje v 18. století ve své knize německý spisovatel
Museus, který říká.

Ještě trochu informací a statistiky o městě Vrchlabí
Vrchlabí se rozkládá na ploše 28 km čtverečních ve
výšce 477 metrů nad mořem. V současné době má 13,550
obyvatel. Svou polohou uprostřed horského masivu
Krkonoš vždy bylo a zůstává i nadále branou do hor.
Vrchlabský zámek je
svým
způsobem
renesanční
stavba,
vystavěná v letech 1546 1548
Kryštofem
z
Gendorfu.
Byl stavěn
podle
sasko-slezského
vzoru jako vodní tvrz. V
roce
1820
došlo
k
přestavbě
zámku
na
dvoupatrový s věžními
báněmi na osmihranných
věžích a s velkou síní uprostřed s valenou klenbou a
lunetami. Klenotem interiéru jsou zachovalá fajansová
kamna z roku 1545 a štuková výzdoba. Zámek je situován
v zámeckém parku s množstvím vzácných dřevin. Dnes je
zámek sídlem Městského úřadu.

"Krakonoš unesl princeznu Emu a když odcházel, tak
aby mu princezna Ema zůstala věrná, aby mu neutekla, tak
nařizoval princezně, aby počítala řepy. Tady je ten výklad
toho "rýbe cálen". Ale to je skutečně výklad, který použil
jenom ten Museus. Fakticky asi ten odborný výklad s tím
nemůže mít nic společného."
Stejně jako Krakonoš patří ke Krkonošům i různé
krajové speciality - jako například polévka kyselo, která
se, jak uvedla Margit Bartošová, dodnes vaří. Je to vlastně
polévka z chlebového těsta, hub a smažených vajec.
"V Krkonoších to jedli v poledne, ráno i večer, ale ti
určitě tam neměli tolik vajec, co se teď dává, protože
vejce se prodávaly, aby přišly nějaké peníze."
Margit Bartošová nejen umí vařit kyselo, ale umí také
krkonošské nářečí, které jak uvedl její manžel Miloslav
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ZAPOMENUTÁ SCHŮZKA
zemřel.
Události kolem první světové války jsou většinou v
Vraťme se ale zpět do roku 1908 k setkání diplomatů v
obecném povědomí, ale víme co tomuto celosvětovému
Buchlovicích. Schůzka se konala v rohovém kabinetu
konfliktu předcházelo?
sousedícím s kuřáckým salonem. Toto setkání, kterým
Nedaleko královského města Uherské Hradiště se
vstoupil
buchlovický zámek do evropských dějin,
nachází zámek Buchlovice z přelomu 17. a 18. století,
připomíná
pamětní
který je postaven ve
deska nad krbem.
stylu italské barokní
Předmětem jednání
vily. Autorem této
mezi Aehrenthalem a
přední
památky
Izvolským byla situace
vrcholného baroka v
na
Balkáně, který v té
moravském prostředí
době
představovalo
byl toskánský architekt
ohnisko
politického
Domenico Martinelli
Zámek Buchlovice pohled do hlavního nádvoří
napětí
v
Evropě.
(1650-1718).
Na
Rakousko-Uhersko
Moravě zanechal na
usilovalo především o připojení Bosny a Hercegoviny ke
třicet staveb a k jeho zákazníkům patřili Lichtenštejnové
svému území a Rusko požadovalo volný průjezd svých
a hlavně Kounicové. Zámek byl na počátku minulého
válečných lodí Dardanelami. Mezi oběma mocenskými
století upravován architektem Dominikem Feyem jako
celky se rozpoutal boj o
reprezentační
sídlo
to, v čí prospěch a jakým
majitele
zámku,
způsobem
bude
rakousko-uherského
balkánská
otázka
diplomata Leopolda II.
vyřešena. V diplomacii
Berchtolda. A právě
se praktikovala metoda
tohle je člověk, který nás
“fait accompli” - metoda
zajímá.
dokonaného činu, jímž
Leopold se narodil v
měla být druhá strana bez
roce 1863 ve Vídni jako
dlouhého
vyjednávám
jediný
syn
hraběte
postavena
před
hotovou
Zikmunda Ľ. Berchtolda.
věc.
Svou politickou dráhu
Aehrenthal i Izvolský si
nastoupil po studiích v
byli vědomi toho, že s
Hodoníně a později v
ohledem na poměry ve
Brně.
Po
složení
svých zemích nemohou
diplomatických zpoušek
zatím
riskovat válku. Oba
působil
na
Zámek Buchlovice celkový pohled
ministři
se na svých
velvyslanectvých
v
požadavcích zdánlivě dohodli, ale jejich naplnění si každý
Paříži a Londýně a konečně v roce 1906 byl jmenován
vykládal jinak. Aehrenthal na svého kolegu nakonec
velvyslancem v Petrohradě. Ve dnech 15. - 16. září 1908
vyzrál. Aniž byla otázka anexe Bosny a Hercegoviny
zorganizoval právě na zámku v Buchlovicích schůzku
předložena vídeňskému parlamentu s ruskými požadavky,
ministra zahraničních věcí Rakouska-Uherska hraběte
jak
předpokládal Izvolský, vydal císař František Josef I. v
Aloise Lexy z Aehrenthalu a zahraničního ministra carské
říjnu 1908 prohlášení o obsazení a správě tohoto území
vlády Alexandra Petroviče Izvolského.
Rakousko-Uherskem.
Po odstoupení hraběte Aehrenthala v roce 1912 byl
Válečný konflikt na sebe po řadě dalších anexí nenechal
hrabě Berchtold povolán, aby zastával funkci ministra
dlouho čekat. Po atentátu na následníka trůnu Františka
zahraničních věcí Rakouska-Uherska. Z této funkce
Ferdinanda ďEste v Sarajevu 28. června 1914 zaslal
odstoupil a o rok později (1916) se stal vrchním
Leopold
II. Berchtold jako ministr zahraničních věcí
hofmistrem následníka trůnu Karla. Když se tento stal
Srbsku rakouské ultimátum. Bylo odmítnuto a této zemi
císařem, byl Berchtold jmenován jeho nejvyšším
byla vypovězena válka. Buchlovický zámek se tak stal
komořím. Po odstoupení císaře Karla I. se vzdal Leopold
svědkem jedné z událostí, které vedly k vypuknutí I.
II. své politické činnosti a žil v soukromí. Po válce měl
světové války.
potíže s návratem do Buchlovic. Poslední léta svého
David Janík, PATRIOT Club, Uherské Hradiště, ČR
života trávil na zámku Peresznye v Uhrách, kde roku 1942

skvrn. A tyto skvrny nalezli ranhojiči na králově těle. Smrt
nastává buď krvácením do mozku, nebo srdečním
selháním. U krále se jednalo o druhou variantu. Víme, že
byl při vědomí až do poslední chvíle. Choroba má rychlý
průběh a může být, jak říkáme, němá, takže nemocný o ní
do poslední chvíle nemá potuchy. Po ruce jsou nezvratné
důkazy. Rentgenologicky je celá kostra v plochých i
dlouhých kostech prostoupena zhoubnými ložisky,
pronikajícími ze středu kostí na jejich povrch. Došlo k
přestavbě kostní tkáně, jejímu prořídnutí a vzniku
mnohočetných defektů.”

Pokračování:
V roce 1985 byly ostatky Ladislava Pohrobka
vyzvednuty z hrobky Českých králů ve Svatovítském
dómu
a
podrobeny
všestranému
průzkumu
nejmodemějšími dostupnými metodami. Závěr šetření byl
víc než senzační: podle řady neklamných příznaků a v
souladu se známými historickými referencemi se ukázalo,
že Ladislav Pohrobek zemřel na dramatický průběh
choroby, kterou středověk neznal a nemohl znát...
Novodobý
průzkum
zbytků kostí a tkání krále
Ladislava
provedl
kolektiv odborníků pod
vedením
antropologa
MUDr. Emanuela Vlčka,
DrSc.
Pohrobkovy
pozůstatky
byly
Takto se pouštělo žilou. Bňtem zkoumány
lancety, tzv. pošťadla, se na
antropologický,
některém místě otevřela žíla a
serologicky,
odebralo se trochu krve. Prceduře
toxikologický,
se podrobil i umírající Ladislav
rentgenologicky
a
Pohrobek
histologický.
Na
expertize se podílela řada nejkvalifikovanějších
československých odborníků. A její výsledek rozřešil pět
století starou záhadu. Pověst Jiřího z Poděbrad byla
očištěna. Snad...
Vyšetřením zbytků mumifikovaných tkání a kostí (doc.
MUDr. St. Štípek, Ústav toxikologie a soudní chemie)
bylo prokázáno, že Pohrobek nebyl otráven ani arzénem,
ani žádným tehdy dostupným jedem. Rozhodující zjištění
přinesly
rentgenologické
snímky, pořízené za
pomoci počítačového
tomografu. O jejich
posouzení řekl MUDr.
E. Vlček: “Ladislav
Pohrobek zemřel na
jednu
z
forem
leukémie.
Šlo
o
zhoubnou
krevní
chorobu
bílé
řady
Sázení baněk, druhý
krvinek,
kterou
klinici
nejrozšířenější způsob pouštění
označují
jako
krve
hemoblastózu a patalog
jako hemoblastom. Příznaky této nemoci bývají neurčité,
takřka chřipkovité, jsou spojeny s celkovou slabostí a
bolestmi v kostech. U pacienta dochází i ke zduření uzlin
a před smrtí mohou na těle vzniknout tak zvané petechie
a podkožní hematomy, krevní výrony v podobě tmavých

Portrét Ladislava Pohrobka (vlevo) pořízený ve Vídni v
posledním roce jeho života a výsledek porovnání portrétu s
dochovanou lebkou metodou fotografické superprojekce
(vpravo).

Výsledky rentgenologického zkoumání byly potvrzeny
i histologickým rozborem. MUDr. Vlček: “Zhoubný
proces postihl celou kostru. Čelní a temenní kosti lebky
jsou doslova vyhlodány. Defekty jsou vidět i na páteři.
Otvory v lopatkách, rozvlákněné struktury. To vše jsou
nezvratné důkazy o zhoubném narůstání kostní dřeně, o
její snaze prodrat se na povrch.”
Jednu z historických záhad českých dějin objasnila s
odstupem pěti věků moderní věda: Ladislav Pohrobek
zemřel na nevyléčitelnou nemoc, na zhoubnou leukémii,
vlastně na rakovinné bujení kostní dřeně - krvetvorné
tkáně. Diagnóza velmi dobře koresponduje i s příznaky a
průvodními okolnostmi smrti, jak je známe z historických
pramenů...
Prastará záhada je tedy objasněna. Anebo ani novodobé
vysvětlení není definitivní? V laikově, a tedy i čtenářově
mysli možná pochybnosti přetrvávají...

JIŘÍ Z PODĚBRAD
Poděbrad byl po předlouhém čase opět státník, jakého
naše zem nesmírně potřebovala. Politik do těžkých dob,
kdy pohusitské Čechy jako by setrvávaly v šoku.
Do sedmibolestné situace, v jakých hrdinové i
miláčkové mas selhávají. Kdykoli je zle, přicházejí ke
slovu a stávají se nejprospěšnějšími lidé realistického
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1420. Rok platí určitě, měsíc velmi pravděpodobně, den
je dedukcí. Místo narození? Máme jich k dipozici hned
nejméně šest. Všechna domnělá rodiště se dnes k osobě
Jiříkově hrdě hlásí.
Jeho kolébkou snad byly Poděbrady, sídlo praděda i
otce. Pokud bychom ale přijali zprávu, že při křtu chlapce
byl kmotrem sám Jan Žižka, mohli bychom připustit, že
přišel na svět v jižních Čechách, patrně v Horažďovicích
(poblíž, nejspíše ve Strakonicích, se v kritických dnech
husitský hejtman nacházel). Jiné důvody lokalizují rodné
míst Poděbradovo do Hořovic. A pak jsou tu tři moravské
hrady, tenkrát v majetku Jiříkovi rodiny - Kunštát, Bozov
a Pernštejn. I tato místa připadají v úvahu...
Vstupních záhad je víc. Kdo byli Jiříkovi rodiče? Známe
jen jeho otce. Matku obklopuje věčné a patrně záměrně
skrývané tajemství. V okamžiku, kdy se Jiřík narodil,
působil pan Viktorín z Kunštátu a Poděbrad v Žižkově
velitelském štábu. Byl to voják radikálního křídla husitské
revoluce, a vzhledem ke svému postavení už nejspíš
zkušený bojovník. (I legenda o kmotrství Žižkově
nasvědčuje, že Viktorín dosáhl prominentního postavení.)
Po boku proslaveného válečníka bychom očekávali
chrabrého a vyzrálého člověka. Ale otec Jiříkův byl ve
skutečnosti “chlapec s mlékem na bradě”. Ve chvíli, kdy
připíjel na zdraví prvorozeného syna, bylo panu
Viktorínovi pouhých sedmnáct let. Znamená to snad, že se
oženil v šestnácti a vzápětí, ještě uprostřed líbánek opustil
urozenou manželku, aby se přidal k formující se armádě
revoluce? Mlčení pramenů o Jiříkově matce nás vede k
úvaze, že voják Viktorín se ve své mladistvé bujarosti
jednoho dne zapomněl v náruči nějaké dívky a zplodil
syna z téže nerozvážnosti, s jakou si chlapci často
komplikují život i dnes.
Mladičký
šlechtic
Viktorín vzal asi dítě k
sobě.
Nepřímým
svědectvím jsou pozdější
zlovolné
výpady
Jiříkových nepřátel. Kdo
chtěl “husitského krále”
urazit,
neopomněl
zdůraznit,
že
je
“snopek”, také “král
došek”, což byly dobové
symboly nemanželského
Návštěva lékaře u nemocného původu.
Jiří z Poděbrad rozhodně neměl na růžích ustláno. Snad
že od malička musel čelit vážným nesnázím, vyrostl pak
v muže mimořádné aktivity, pružnosti, přizpůsobivosti.
Matku patrně nepoznal, otce jen povrchně. Pan Viktorín
zůstával věrně po boku Žižkově, mnohokrát se
vyznamenal v bitvách husitů a v roce 1424 byl jedním z
několika mála mužů, kteří se před hradem Přibyslaví
skláněli u úmrtního lože slepého vojevůdce.
Pokračování příští měsíc

vedení, nesentimentální pracanti, bystří a činorodí. Lidé
typu Jiříka z Poděbrad...

Jiříkovo mládí
Doba si v něm našla svého člověka. Napohled
nenápadného, ne moc reprezentativního. Zjevem, návyky,
stylem práce sotva odpovídal představám o vladaři s
patřičným majestátem. Pravda, prahnul po něm a o to víc,
že sám nevzešel z královské krve.Byl pouhým šlechticem,
prvním a vlastně posledním, komu se podařilo
pozdvihnout až k panovnické
koruně.
Právě
oslnivost
majestátu
však
Jiříkovi
chyběla. Neznal okázalých
gest. Neuměl rozhazovat. Dvůr
Poděbradův postrádal lesku.
Střídmost
tam
vláda
u
hodovních stolů, pán domu se
obešel bez přítomnosti umělců
i kejklířů a kurtoazní tlachám
mu bylo z duše cizí. Jeho
královstvím byla pracovna.
Kdybychom nahlédli, spatřili
bychom obtoustlého muže s
Jan Hunyady (1407? krátkýma
rukama, spíš písaře či
1456), politický protějšek
úředníka
než
krále.
A
Jiřího z Poděbrad v
Uhersku, tamní zemský kdybychom vytrvali, udivilo by
správce
nás,
s
jakou
mravenčí
neúnavností, den co den, koná
ten kulaťoučký pán svou drobnou, zdánlivě všední práci...
Současníkům připadal Jiřík obojaký, náladový, někdy
krutý. Měnil názory i taktiku. Byl schopen vyznamenávat
včerejší nepřátele a posílat na popraviště včerejší přátele.
Dokázal pomáhat dvěma znepřáteleným stranám
současně. Za vyčtenými cíli mířil s podivnou dávkou
bezohlednosti. Nebyl žádný lidumil ani král dobroděj.
Jeho povahou i politickou praxi charakterizovaly rysy
tvrdosti, pýcha feudála a zejména ctižádost, akcentovaná
od jinošského věku. O Jiřím z Poděbrad by asi v
dějepisech nebylo ani řádky,
kdyby se na výsluní neprodral
i s použitím loktů. Sirotek se
nestal králem z milosti.
Takovým byl trochu Pohrobek,
protože
za
ním
stála
Vlastnoruční podpis
habsburská
dynastie
i
tradice.
Ladislava Pohrobka z
Poděbrad však měl k vrcholu
posledního roku jeho
života
společenské
pyramidy
nekonečně dál. V jeho žilách
nekolovala královská krev. V jeho osobě se šlechtic
domohl naprosto výjimečného povýšení. Byl tím, komu
dvacáté století říká selfmademan.
Nejranější léta Jiříka z Poděbrad jako by se ztratila kdesi
v prohlubi času. Neumíme ani jednoznačně povědět, kdy
a kde se narodil. Rozporuplné zprávy a dohady nelze
kontrolovat. Datum? Nejčastěji se uvádí 20.-24. duben
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Plzeň přispěje na stavbu Masarykovy
sochy v centru Washingtonu

Filmaři v Praze stavějí kopii
londýnského Parlamentu

Příspěvek 150.000 korun chtějí uvolnit
radní
Plzně
na
sochu
prvního
československého prezidenta Tomáše
Garriqua Masaryka v centru americké
metropole Washingtonu. Radní se na tom
shodli ve čtvrtek. "Zviditelnění České
republiky na tak exponovaném místě a to
sochou Tomáše Garriqua Masaryka,
prvního prezidenta, je velmi žádoucí.
Považujeme tak trochu za povinnost, aby
se na tom Plzeň podílela už kvůli své
dlouhé tradici dobrých vztahů se
Spojenými státy díky osvobození města,"
řekl primátor města Jiří Sneberger. Socha
má stát v parčíku před hlavní budovou
Světové banky, asi pět minut chůze od
Bílého domu. Její postavení by měly
zajistit sbírky mezi českými krajany, dary
a příspěvky českých měst a krajů. Náklady
na pořízení, přepravu a postavení sochy
dosahují asi deseti miliónů korun. Její
postavení musel povolit speciální zákon,
který již podepsal americký prezident
George Bush. Dary na stavbu sochy
uvolnilo už například Brno, Praha i
několik českých krajů.
Rádio Praha 15.3.2002

Sedm metrů vysokou a přes 30 metrů
dlouhou
filmovou
dekoraci
terasy
londýnského parlamentu staví na Rašinově
nábřeží
v
Praze
specialisté
z
barrandovského studia. Stavba za téměř
osm miliónů korun pro americký film
Šanghajští rytíři bude dokončena během
měsíce dubna. Natáčení filmu s hlavní
filmovou hvězdou Jackie Chánem, má
začít v první polovině května. Přitom bude
nutné částečně zakrýt i boky Jiráskova a
Palackého mostu. I přesto, že dekorace v
centru Prahy jsou značně rozsáhlé, jde jen
o jejich část. Na pozemku a v ateliérech
Barrandova se totiž v těchto dnech
připravují další stavby pro tento snímek,
které budou kopírovat vzhled londýnské
čtvrti Westminster na počátku 20. století.
Rádio Praha 17.3.2002

Senátoři chtějí omezit ohlašovací
povinnost pro cizince
Senátoři Unie svobody chtějí předložit
horní komoře parlamentu novelu zákona o
pobytu cizinců. Podle dosavadní úpravy
jsou ubytovatelé povinni hlásit ubytování
cizinců a jejich osobní údaje. Za nesplnění
této povinnosti jim hrozí pokuta až do 50
tisíc korun. Tuto úpravu považují senátoři
za spornou, protože cizinci s vízovou
povinností ohlašují svůj pobyt sami a
ostatní
zahraniční
návštěvníci
mají
ohlašovací povinnost jen případě, pokud
pobývají v Česku dclc než měsíc. Zákon
přitom ukládá ubytovatelům hlásit policii
osobní údaje bezvízových cizinců včetně
délky a účelu pobytu ještě před uplynutím
měsíční lhůty. Vzhledem ke končícímu
volebnímu období Poslanecké sněmovny
je však nepravděpodobné, že by novela
byla schválena do léta. Pokud předlohu
přijme Senát jako svůj návrh, sněmovna se
novelou bude zabývat nejdříve na podzim.
Rádio Praha 17.3.2002

Cox k dekretům

Pat Cox a Václav Klaus

Předseda Evropského parlamentu Pat Cox
jednal ve čtvrtek s nejvyššími českými
představiteli mimo jiné o rozruchu, který
vznikl v poslední době v souvislosti s tzv.
Benešovými dekrety.
Rádio Praha 22.3.2002

BENEŠOVE DEKRETY...
Mezi zadrženými ilegálními
pracovníky v USA je 24 českých
občanů
Mezi přibližně 40 pracovníky zadrženými
na počátku března v kansaském Abilene
kvůli ilegální práci je 24 českých občanů.
Jsou umístěni ve vazebním zařízení
americké imigrační služby (INS) v Topece
poblíž Kansas City. V pondělí to sdělil
český konzulát ve Washingtonu. Podle
konzulátu byli všichni obviněni z
nelegální práce. Datum soudu zatím
nebylo stanoveno a do jeho konání se
mohou dostat na svobodu na kauci pěti
tisíc dolarů. Poslední velký zátah, při
němž uvízlo v síti INS mnoho Čechů, se
odehrál v roce 1998 na Floridě. INS tehdy
chytila přes 30 českých občanů. Florida a
jižní státy USA jsou častým cílem
ilegálních pracovníků.
Rádio Praha 18.3.2002
ost - Policista včera v Mostě
postřelil
221etého
celostátně
hledaného muže. Mladík, na něhož soud
vydal příkaz k zatčení a předání do
věznice za majetkovou a násilnou trestnou
Činnost, utrpěl lehké zranění pravé nohy.
Předběžné
vyšetřování
vyhodnotilo
použití zbraně jako oprávněné.
Super on line 19.3.2002

M
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Všetci o meh hovoria, ale len málokto vie,
čo v nich presne je. Teda, reč je o tzv.
Benešových dekrétoch, ktoré v období
druhej svetovej vojny a tesne po nej
predstavovali zákon. Tie, ktoré mali platiť
na území celej Československej republiky,
podliehali po apríli 1945 schváleniu
Slovenskej národnej rady a všetky sa po
ich schválení Dočasným národným
zhromaždením 28. októbra 1945 stali
súčasťou platnej legislatívy ČSR. Ako to
teda presne bolo s odsunom Maďarov a
Nemcov? Naozaj sa im všetkým, bez
pardonu pripísala kolektívna vina? Stačí si
pozorne prečítať problematický dekrét o
zbavení štátneho občianstva Nemcov a
Maďarov, ktorý uvádzame v plnom znení
v origináli.
K návrhu vlády a po dohodě se
Slovenskou národní radou ustanovuji:

§1.
(1)

Českoslovenští
státní
občané
národnosti německé nebo maďarské, kteří
podle předpisu cizí okupační moci nabyli
státní
příslušnosti
německé
nebo
maďarské, pozbyli dnem nabytí takové
státní
příslušnosti
československého
státního občanství.
(2) Ostatní českoslovenští státní občané
národnosti německé nebo maďarské
pozbývají
československého
státního
občanství dnem, kdy tento dekret nabývá
účinnosti.

(3) Tento dekret se nevztahuje na Němce
a Maďary, kteří se v době zvýšeného
ohrožení republiky (§
18 dekretu
prezidenta republiky ze dne 19. Června
1945, č. 16 Sb. o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o
mimořádných lidových soudech) přihlásili
v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky.
(4) Češi, Slováci a příslušníci jiných
slovanských národů, kteří se v této době
přihlásili za Němce nebo Maďary, jsouce
donuceni nátlakem nebo okolnostmi
zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se
podle tohoto dekretu jako Němci nebo
Maďaři, schválí-li ministerstvo vnitra
osvědčení o národní spolehlivosti, které
vydá příslušný okresní národní výbor
(okresní správní komise) po přezkoumání
uvedených skutečností.

§2.
(1) Osobám, spadajícím pod ustanovení §
1, které prokáží, že zůstaly věmy
Československé republice, nikdy se
neprovinily proti národům českému a
slovenskému a buď se činně zúčastnily
boje za její osvobození, nebo trpěly pod
nacistickým nebo fašistickým terorem,
zachovává se československé státní
občanství.
(2) Žádost o zjištění, že se československé
státní občanství zachovává, lze podati do
šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto
dekretu u místně příslušného okresního
národního výboru
(okresní
správní
komise), anebo bydlí-li žadatel v cizině, u
zastupitelského úřadu. Rozhoduje o ní
ministerstvo vnitra na návrh zemského
národního
výboru,
na
Slovensku
Slovenské národní rady. Tyto osoby jest
do vyřízení žádosti považovati za
československé státní občany, vydal-li jim
okresní národní výbor (okresní správní
komise) nebo zastupitelský úřad osvědčení
o okolnostech, uvedených v předchozím
odstavci.
(3) O zachování československého
státního
občanství
příslušníků
československých vojenských jednotek,
kteří jsou německé nebo maďarské
národnosti, rozhodne v nejkratší době z
moci úřední ministerstvo vnitra a návrh
ministerstva národní obrany. Až do
úředního rozhodnutí jest je považovati za
československé státní občany.

§3.
Osoby, které pozbyly československého
státního občanství podle § 1, mohou do
šesti měsíců ode dne, který bude určen
vyhláškou ministra vnitra, otištěnou ve
Sbírce zákonů a nařízení, žádati u místně
příslušného okresního národního výboru

(okresní
správní
komise)
nebo
zastupitelského Úřadu o jeho vrácení. O
takovéto žádosti rozhodne podle volné
úvahy ministerstvo vnitra a návrh
zemského národního výboru, a Slovensku
Slovenské národní rady; nesmí jí však
vyhověti,
jestliže
žadatel
porušil
povinnosti
československého státního
občana. Pokud vládním nařízením nebude
stanoveno jinak, platí i pro tyto případy
všeobecné
předpisy
o
nabývání
československého státního občanství.

§4.
(1) Pro účely tohoto dekretu se posuzují
provdané ženy a nezletilé děti samostatně.
(2) Žádosti podle § 3, které podají
manželky
a
nezletilé
děti
československých státních občanů, jest
posuzovati blahovolně. Až do rozhodnutí
o nich jest žadatele považovati za
československé státní občany.

§5.
Češi, Slováci a příslušníci jiných
slovanských národů, kteří se v době
zvýšeného ohrožení republiky (§ 18
dekretu prezidenta republiky č. 16/1945
Sb.) ucházeli o udělení německé nebo
maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu
byli donuceni nátlakem anebo zvláštními
okolnostmi, pozbývají československého
státního občanství dnem, kdy tento dekret
nabývá účinnosti.

§6
Tento dekret nabývá účinnosti dnem
vyhlášení; provede jej ministr vnitra v
dohodě s ministry zahraničních věcí a
národní obrany.
Ústavný dekrét prezidenta republiky č. 33
uverejnený v Zbierke zákonov a nariadení
10. augusta 1945.
Hospodársky denník 22.3.2002

České vojáky v Kuvajtu trápí vedra,
vlhkost a písečný prach
Především na poměrně vysoké denní
teploty, vysokou vlhkost vzduchu a
všudypřítomný písečný prach si stěžují
čeští chemici, kteří již čtvrtým dnem
působí v Kuvajtu na americké základně v
rámci protiteroristické operace Trvalá
svoboda. V Kuvajtu je celkem 251
českých vojáků, většinou příslušníků
protichemických jednotek. O prvních
dojmech a úkolech mise v Kuvajtu
informoval ČTK velitel jednotky Josef
Prokš. Podle něj chemici okamžitě po
příjezdu
provedli
na
základně
zdravotnický průzkum. "V současnosti je
prostředí na základně relativně bezpečné,"
uvedl velitel. Více než třicetistupňová
vedra zvládají vojáci díky zvláštnímu
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pitnému režimu, nosí pokrývky hlavy a
sluneční brýle. V české jednotce je celkem
osm žen.
Rádio Praha 22.3.2002

Hudba Hradní stráže a Policie ČR
zahrála v Camegie Halí
Ovacemi ve stoje skončil ve čtvrtek v
newyorské Camegie Halí koncert Hudby
Hradní stráže a Policie ČR. Na závěr
koncertu se chopil vedení orchestru Josef
Vejvoda, aby dirigoval známou polku
Škoda lásky, kterou složil jeho otec
Jaromír. Koncert je součástí Turné
solidarity a díkůvzdání, který má vzdát
hold hrdinství newyorských policistů a
hasičů při teroristických útocích proti New
Yorku. Na úvod koncertu promluvil
mluvčí České biskupské konference
Daniel Herman, který využil příležitosti ke
krátké modlitbě za oběti, které usmrtili
teroristé 11. září, když unesenými letouny
narazili do obou mrakodrapů Světového
obchodního střediska v New Yorku a do
budovy
ministerstva
obrany
ve
Washingtonu.
Rádio Praha 22.3.2002

Vítěz celodenního pivního maratónu
zdolal 21 dvanáctek
Celkem 21 půllitrů dvanáctistupňového
piva vypil za 18 hodin devětatřicetiletý
Ladislav Vozka z Mostu. Tento výkon mu
zaručil vítězství v prvním ročníku pivního
maratónu o nejvyšší počet vypitých piv
během 24 hodin v Meziboří na Mostecku.
Ačkoli druhý v pořadí Otomar Kastel
zdolal o necelá dvě piva více, klání
dobrovolně ukončil hodinu před vítězem.
Soutěže se zúčastnilo devět mužů. Jejich
úkolem bylo vypít každou hodinu alespoň
jedno velké pivo. Závodníci nesměli
usnout, být agresivní a vypité pivo muselo
projít celým jejich zažívacím traktem.
Vítěz si kromě "opičky" odnesl i uzené
sele a padesátilitrový sud piva. Třem
nejvýkonnějším pivařům sponzor navíc
hradil útratu.
Rádio Praha 24.3.2002

Hlavní událostí poslední doby je pro
Čechy kauza Temelín
Spuštěni jaderné elektrárny Temelín a s ní
související referendum v Rakousku
považují Češi za nejvýznamnější událost
poslední doby. Podle lednového šetření
Centra pro výzkum veřejného mínění
(CWM) přikládají občané také velký
význam
válečnému
konfliktu
v
Afghánistánu a loňskému teroristickému
útoku na USA. Za významnou událost

považují lidé také zavedení společné měny
euro a rozpad čtyřkoalice kvůli dluhu
ODA.
Radio Praha 26.3.2002

Václav Havel hovořil s předsedou
brazilského Senátu o situaci v Latinské
Americe
O situaci v Latinské Americe spolu na
Pražském hradě hovořili prezident Václav
Havel a předseda brazilského Senátu
Ramez Tebet. Setkal také s předsedou
sněmovny Václavem Klausem. Pro Česko
je Brazílie nejvýznamnějším obchodním
partnerem v Latinské Americe.
Radio Praha 26.3.2002

Obuvnická společnost CEBO je v
konkurzu
Krajský soud v Brně poslal do konkurzu
největšího výrobce obuvi na Moravě,
zlínskou společnost CEBO. Návrh na
konkurz na sebe podalo samo vedení
firmy, protože ztratilo zakázky od svého
strategického
odběratele,
americké
společnosti Timberland. Ta dosud od
zlínské firmy odebírala 80 procent roční
produkce v hodnotě jedné a půl miliardy
korun. Zakázky není možné podle
předsedy představenstva společnosti Jiřího
Mlejnka nahradit, a bude proto následovat
hromadné propouštění zaměstnanců. O
práci přijde více než polovina z
dosavadních dvou tisíc zaměstnanců.
Radio Praha 28.3.2002

Romové na Mostecku se cítí ohroženi
Romové na Mostecku se po dvou vcelku
klidných letech znovu obávají o svou
bezpečnost. Skupiny skinů se železnými
kladívky v ruce vyhrožují romské mládeži
u diskotéky, Romové se po setmění bojí
vycházet ze svých domovů, řekl předseda
Sdružení Romů města Mostu Josef Sivák.
Kvůli strachu, nemožnosti získat práci a
nedostatku finančních prostředků uvažuje
podle něj řada romských rodin o
vycestování do zahraničí, především
Švédska a na Nový Zéland. Zhoršení
bezpečnostní situace ovlivnilo podle
Siváka i snížení počtu členů romských
asistenčních
hlídek
na
polovinu.
Trojčlenné hlídky dbají v Mostě na
pořádek v lokalitách osídlených ve větším
počtu Romy. Sivák přiznává, že problémy
jsou i na straně Romů. Problém vidí v
hracích automatech i v alkoholu. "V den
výplaty sociálních dávek jsou Romů plné
restaurace," řekl předseda romského
sdružení.
Radio Praha 28.3.2002

Plzeňská ZOO uvítá lvicí Zuoinu

Bude Libra vyrábět notebooky?

Mohutným zařváním se přivítala s novou
vlastí lví samice Zuoina na letišti v
Ruzyni. Do České republiky přiletěla v
pondělí a cílem její cesty bude plzeňská
zoologická zahrada. Prozatím je lvice v
karanténě v pražské ZOO. Ředitel ZOO v
Plzni Jiří Trávníček, který jel Zuoinu
uvítat, tvrdí, že je mladá a krásná. Jde o
lvici marockou, atlasskou. Do Plzně za ní
přijede brzy také partner, lev stejného
severofrického poddruhu, z olomoucké
zahrady. Ten prý je sice trochu starší, ale
stále zdatný. Lvice, která je stará dva nebo
dva a půl roku, není ještě zcela dospělá,
ale přibližně v příštím roce už by se v
ZOO mohli dočkat odchovu. Lvici budou
moci návštěvníci vidět počátkem května.
Rádio žurnál Plzeň 29.3.2002

Jeden z největších výrobců počítačů v
zemi, budějovická firma Libra, s.r.o., má v
úmyslu vyrábět přenosné počítače pod
vlastní značkou. Momentálně prodává
notebooky firem Acer a Umax. Nové
přenosné počítače od této firmy by nesly
označení Leo, což stávající značka Libry
používá pro klasické osobní počítače.
Podle obchodního ředitele Libry Michala
Fajta v Čechách prodej notebooků velmi
vzrostl a tento trend trvá i nadále. V
loňském roce prodala Libra přes sedmnáct
tisíc kusů computerů, což je o dva tisíce
více než v roce 2000. Kromě toho dodala
na trh velké množství komponentů a dílů.
Celkem vydělala za loňský rok 32 milionů
korun při tržbách, 2,04 miliardy. Libra,
s.r.o. je součástí holdingu AAC a
zaměstnává 150 lidí.
Český rozhlas Č. Budějovice 3.4.2002

Rada pro vysílání nabádá k diskusi o
regulaci internetu
Čeští politici by podle členů Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání měli
uvažovat o tom, zda a jak regulovat
internet. "Pokračující nečinnost na tomto
poli velmi pravděpodobně povede k tomu,
že závadné obsahy budou stále Častěji
umisťovány ze zahraničí na české servery,"
uvedla rada ve své výroční zprávě, kterou
předložila sněmovně. Celospolečenská
rizika internetu rozděluje na dvě části. Do
té první řadí stránky s vyloženě ilegální
náplní, jako je třeba organizování a šíření
terorismu, drog, rasismu a dětské
pornografie. Druhou skupinu škodlivých
věcí tvoří například spekulativní registrace
atraktivní
internetové
adresy
a
poškozování autorských práv, kdy na
internetu vystupuje někdo jménem jiného
člověka. Zatímco první skupinu činů lze
podle radních stíhat již nyní a potřebné
jsou spíše drobné úpravy, skutky z druhé
kategorie je prý možné postihnout velmi
obtížně.
Rádio Praha 30.3.2002

Je synagoga v ohrožení?
Během Velikonoc došlo
ve Francii a v Belgii k
několika
žhářským
útokům proti židovským
synagogám.
Plzeňská
synagoga je třetí největší v
Evropě. Budou muset
zástupci židovské obce v
Plzni
požádat
bezpečnostní složky o
Plzeňská
zvýšenou
ochranu
synagoga
židovského svatostánku?
Český rozhlas Plzeň 3.4.2002
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Zakladatel Mc Donalďs má ve Stupně
pamětní desku
Stovky lidí
se
včera
shromáždily
ve Stupně na
Rokycansku,
aby
si
připomněly
místního
rodáka Raymonda Alberta Kroce. Ten se
proslavil především tím, že spojil všechny
labužníky světa za účelem pojídání masa v
bílé housce - takzvaného hamburgeru.
Svoje tažení světem se značkou Mc
Donalďs však nezahájil ve Stupně, ale ve
Spojených státech, kam odešli za štěstím
jeho rodiče. Od včerejška má Raymond
Kroc ve Stupně - Břasích pamětní desku.
V obci tak oslavili sté výročí od narození
zakladatele Mc Donalďs, ale také desáté
výročí od vstupu firmy na český trh.
Český rozhlas Plzeň 4.4.2002

Špindlerův Mlýn slaví 100 let od
založení Spolku zimních sportů
Známé krkonošské středisko Špindlerův
Mlýn letos oslavuje sté výročí založení
místního Spolku zimních sportů. Spolek
vznikl v roce 1902 z iniciativy někdejšího
starosty Wilhelma Pícka. Ve svých
začátcích měl 50 členů. Založení spolku se
váže k prvním lyžařským závodům, které
byly
v
tehdejším
Spindelmuhle
uspořádány. Závody proslavily toto horské
středisko daleko za hranicemi Krkonoš.
Původní německý název obce se změnil na
dnešní Špindlerův Mlýn v roce 1923.
Organizování
sportovních
klání
na

různých úrovních začalo rychle přibývat.
Špindlerův Mlýn ale není jen centrem pro
zimní sporty. Pravidelně je dějištěm
závodů v kanoistice, závodů na horských
kolech nebo tenisových turnajů.
Radio Praha 6.4.2002

Ve Sportce padl jackpot, dva výherci
získali přes 74 miliónů Kč
Rekordní jackpot, který se ve Sportce
zvyšoval už od února, dnes konečně padl.
V druhém tahu byla vylosována čísla 3, 8,
9, 12, 17a 20, která správně natipovali dva
sázející. Každý z nich tak získal podle
odhadu společnosti Sazka 74,291.514
korun, které nepodléhají zdanění.
Nejvyšší vyplacená částka jednotlivci ve
Sportce dosud činila 65,753.464 korun.
Získala ji výherkyně začátkem letošního
února. O překonání tohoto rekordu tipující
usilovali už od 6. března, kdy se v
jackpotu druhého tahu objevilo přes 67,5
miliónu korun.
Možnost vyhrát naráz přes sto miliónů
měla v minulých dnech za následek
zhruba třikrát vyšší počet podaných
sázenek než obvykle. Na dnešní losování
bylo vsazeno téměř 169 miliónů korun,
což je rovněž v historii Sportky rekordní
částka.
ČTK 7.4.2002

Levnější benzín než ČR má Řecko,
Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
Levnější natural než v České republice
nyní pořídí motoristé v Evropě jen v
Řecku, Bulharsku, Rumunsku a na
Slovensku. Vyplývá to z údajů Ústředního
automotoklubu. Koncem března, kdy v ČR
stál natural mezi 23 a 24 korunami, litr
srovnatelného benzínu v Řecku přišel na
22,40 Kč (0,73 eura), na Slovensku na
21.84 Kč (29,70 SK), v Bulharsku na
21,35 Kč (1,35 leva) a v Rumunsku na
nejlevnějších 18,02 Kč (17.050 lei).
Naopak nej dražší natural v Evropě byl
koncem března v Norsku, kde přišel na
36.85 Kč (9,19 NOK). Následovala Velká
Británie s 35,44 Kč (70,60 pence) a
Nizozemsko s 35,33 Kč (1,15 Euro).
ČTK 7.4.2002

Budvar prohrál spor s pivovarem
Anheuser-Bush v Austrálii
Budějovický Budvar prohrál spor se svým
americkým konkurentem Anheuser-Bush
o pojmenování piva v Austrálii. Napsal to
The Melbourne Age. Oba pivovary vedou
asi 40 soudních sporů a dalších asi 40
řízení před patentovými úřady ve světě o
právo používat označení Budweiser. Soud

v Sydney se přiklonil na stranu
amerického pivovaru. Uvedl, že Anheuser
Bush vyváží do Austrálie pivo od roku
1960 a že většina Australanů si označení
Budweiser spojuje s produkcí amerického
pivovaru. Z článku není jasné, zda
rozhodnutí je konečné. Skoro 90stránkový
rozsudek a jeho zdůvodnění uvádějí, že
český Budvar nesmí v Austrálii nadále
používat označení Budweiser, ale může
využívat značky Budvar.
Radio Praha 7.4.2002

Waldesova sbírka se vrací dědicům
Národní galerie
v Praze vrací
další
část
proslulé
Waldesovy
sbírky.
Dědicové
průmyslníka
Jindřicha
Waldese tak po
více
než
šedesáti letech
získají
zpět
kolekci několika set grafik a kreseb
českých umělců 19. a 20. století.
Radio Praha 9.4.2002

Podle Tonyho Blaira nekomplikují
Benešovy dekrety vstup České
republiky do EU
Na bleskovou návštěvu se v pondělí v
Praze
zastavil
britský
ministerský
předseda Tony Blair. Bylo to poprvé, kdy
ve státnické funkci, přijel do České
republiky. Hlavními tématy rozhovorů s
našimi politiky byly především Benešovy
dekrety, evropská integrace, bezpečnostní
a hospodářská spolupráce i nákup
stíhaček.
Benešovy dekrety nekomplikují vstup
České republiky do Evropské unie, tak zní
poselství návštěvy britského premiéra
Tonyho Blaira v Praze. Mezinárodně
citlivá otázka takzvaných Benešových
dekretů, o nichž jedná i Evropský
parlament, je podle Tonyho Blaira věcí
historie, kterou nelze měnit. Poprvé to
prohlásil při dopoledním jednání s
předsedou
Poslanecké
sněmovny
Václavem Klausem. Přestože s předsedou
Senátu Petrem Pithartem o dekretech
nehovořil, i další české politiky ujistil, že
existence dekretů vstupu Česka do Unie

nebrání. Zopakoval to i na závěrečné
tiskové konferenci po rozhovorech s
premiérem Milošem Zemanem.
Rádio Praha 9.4.2002
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Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.26Kč.

Británie

1 GBP

49.08Kč.

100 JPY

25.85Kč.

Kanada

1 CAD

21.49Kč.

EMU

1 EUR

30.05Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.09Kč.

Slovensko

100 SKK

72.46Kč.

Švýcarsko

1 CHF

20.50Kč.

USA

1 USD

34.14Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 15.4.2002

Za padělání peněz na kopírce udělil
soud dvěma ženám podmínku
Městský soud v Praze potrestal Lenku
Příšovskou a Radku Vorlovou za padělání
peněz a jejich uvádění do oběhu dvěma
lety vězení
s tříletým
odkladem.
Osmadvacetiletá Příšovská na barevné
kopírce vytiskla nejméně osm bankovek v
hodnotách 50, 100 a 200 korun. Její o rok
mladší známá je vložila do pokladny v
obchodě, kde pracovala, a pak je vydávala
zákazníkům.
ČTK 10.4.2002

Vláda schválila výměnu ruského dluhu
za zbraně
Už letos armáda získá náhradní díly za
20 až 30 miliónů dolarů
Česko by mělo výměnou za smazání dluhu
bývalého Sovětského svazu dostat dva až
tri obří transportní letouny An-70, sedm
bitevních vrtulníků Mi-24 a náhradní díly
na další vojenskou techniku. Vláda
schválila tento způsob vypořádání a i
Rusko má údajně o transakci zájem.
Rusko
České
republice
původně
dlužilo 3,6
miliardy
dolarů, nyní
je to 1,1
miliardy dolarů, včetně nesplacených
úroků. Pohledávku ve výši 2,5 miliardy
dolarů odkoupila od české vlády
společnost Falkon Capital za zhruba 22
procent její hodnoty.
Lidovky 10.4.2002

bratislavskej krajskej organizácie HZDS-ĽS Ladislav Polka
vyjadrili Prinzhomovi jednoznačnú podporu strany našim
integračným ambíciám. Podľa Polku podporia v parlamente 42
zákonov súvisiacich s našim vstupom do EU a NATO.
"Podporíme každý zákon výhodný pre Slovensko, nielen pre
jednu politickú stranu," uviedol Polka. Zhodli sa aj na rozvíjaní
ekonomickej spolupráce, z ktorej môžu ťažiť obidve krajiny.
Predstavitelia najsilnejšej opozičnej strany sa stretli aj s
generálnou tajomníčkou Rakúskej ľudovej strany a bývalou
ministerkou životného prostredia Mariou Rauch-Kallatovou. S
rakúskymi ľudovcami nadväzuje HZDS-ĽS stranícku spoluprácu.
Generálna tajomníčka sa zaujímala hlavne o postavenie žien v
našej republike a ich zastúpenie v HZDS-ĽS. Predmetom ich
rozhovoru bola aj téma životného prostredia.
Pravda 3.4.2002

Benzín drahší
Slovnaft, a. s., dnes zvýšil vo vlastnej sieti čerpacích stanic ceny
automobilových benzínov o 0,60 Sk na liter, okrem benzínu
Super Plus 98, ktorý zdražie o 0,80 Sk. Zároveň o 0,70 Sk stúpne
cena motorovej nafty. Liter benzínu Normál 91 tak stojí v sieti
čerpacích stanic Slovnaftu 29,90 Sk, za liter benzínu typu
Norma! 91 Uni zaplatia motoristi 30,30 Sk. Rovnakú cenu bude
mať aj liter benzínu Super 95 a liter benzínu Super Plus 98 bude
stáť 32,80 Sk. Cena motorovej nafty sa zvýši na 28,70 Sk.
Minulý týždeň vzrástli ceny benzínov a nafty v sieti Slovnaftu
jednotne o 0,90 Sk na liter.
Nový čas 19.3.2002

ČR a SR podpísali novú dohodu o zamedzení dvojitého
zdanenia
Novú zmluvu medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
dnes v Bratislave podpísali minister financií SR František
Hajnovič a minister financií ČR Jiří Rusnok. Nová zmluva
nahrádza pôvodnú z roku 1992, pričom reaguje na štandardy
Európskej únie (EU) a presnejšie definuje niektoré technické
otázky.
TASR 26.3.2002

Košický arcibiskup Tkáč slúžil omšu na stavenisku nového
kostola
Na stavenisku budúceho kostola vo farnosti na sídlisku KVP v
Košiciach slúžil dnes košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku Božieho
milosrdenstva. Farár rímskokatolíckej cirkvi na spomínanom
košickom sídlisku Peter Novák doplnil, že farnosť na KVP sa
zasväcuje tajomstvu božieho milosrdenstva a jej zasvätenie sa
začalo dnešným dňom. Znamená to, že vo farnosti sa budú konať
zvláštne pobožnosti venované tomuto kultu. Takisto chrám,
ktoiý sa na sídlisku stavia, bude po svojom posvätení niesť titul
Kostol Božieho milosrdenstva. Vysvetlil, že sviatok Božieho
milosrdenstva sa slávi v nasledujúcu nedeľu po Veľkej noci a
tento deň bude pre farnosť na Sídlisku KVP aj hlavným farským
sviatkom.
TASR 7.4.2002

Do NATO sa začalo tlačiť Bulharsko a Rumunsko
Na novembrovom summite NATO v Prahe nás pravdepodobne
čaká veľký tresk. Po včerajšku sa totiž zdá, že aliancia by mohla
pozvať až sedem kandidátov. K doteraz najčastejšie
skloňovanému Slovinsku, Slovensku a pobaltskej trojke sa v
Bukurešti na summite kandidátskych krajín pridalo aj Bulharsko
a Rumunsko. Sofia a Bukurešť ešte pred rokom nemali reálnu
šancu. Aj dnes sú nepochybne menej pripravené ako ďalší piati.
Aliancia bude sledovať, či dotiahnu demokratické reformy,
zlepšia pripravenosť armády a potlačia korupciu. V ich prospech
ale hovorí situácia po 11. septembri a najmä americká vôľa
urobiť v Prahe skutočne robustné rozšírenie. „Jedenásty
september spojil NATO a kandidátov,“ povedal v Bukurešti
štátny tajomník amerického ministerstva zahraničných vecí
Richard Armitage. Ukazuje sa, že pre vojnu proti terorizmu je
juhovýchodná Európa veľmi dôležitá. Jediným spôsobom, ako
z nej urobiť stabilnú oblasť, je pozvánka do NATO. Veľký tresk
nahráva aj nám. Za normálnych okolností by malo byť Slovensko
jeho súčasťou. V kuloároch aliancie nás považujú za najlepšie
pripravených. Ale súčasne má aliancia pre náš vstup aj
najjasnejšie sformulovanú prekážku: návrat Vladimíra Mečiara.
SME 26.3.2002

Vo výrobe áut je Slovensko desiate na svete
Slovensko sa radí ku krajinám s najrozvinutejšou automobilovou
výrobou. Z 51 krajín sveta, v ktorých sú montážne závody
automobiliek, je Slovensko na desiatom mieste v počte
vyrobených áut na tisíc obyvateľov. Tento ukazovateľ dosiahol
vlani 34 vozidiel na tisícku obyvateľov. V materiáli o vývoji
automobilového
priemyslu
to
konštatuje
Ministerstvo
hospodárstva SR.
SME 8.4.2002

N.B.S. Kurzový lístok platný od 15.4.2002

HZDS v parlamente podporí 42 zákonov, potrebných na
vstup do EÚ
"Podporíme každý zákon výhodný pre Slovensko, nielen pre
jednu politickú stranu," uviedol poslanec HZDS Ladislav Polka.
O legislatívnych problémoch súvisiacich so vstupom Slovenska
do euroatlantických štruktúr rokovali v utorok predstavitelia
Hnutia za demokratické Slovensko - ľudovej strany (HZDS-ĽS)
s podpredsedom rakúskeho parlamentu Thomasom Pnnzhomom
v Rakúsku. Podpredseda HZDS-ĽS Rudolf Žiak a predseda

Austrálie

1 AUD

25.21 Sk.

Česká republika

1 CZK

1.37Sk.

EMU

1 EUR

41.47Sk.

USA

1 USD

47.09Sk.

1 GBP

67.65Sk.

V. Británie

Obyvatelia eurozóny tvrdia, že euro zvýšilo ceny
Podľa nového prieskumu Eurobarometer si až 74 % ľudí myslí,
že ceny tovarov a služieb boli prepočítané v ich neprospech
smerom nahor.
Pravda 10.4.2002

10

Sportovní události
Slovenka Hantuchová šokovala svět porazila i Hingisovou
INDIAN WELLS - Osmnáctiletá slovenská
tenistka Daniela Hantuchová šokovala na
turnaji v Indian Wells všechny soupeřky.
Z pozice osmnácté nasazené hráčky prošla
až do sobotního finále, v němž si poradila
s bývalou světovou jedničkou Martinou
Hingisovou ze Švýcarska. Po vítězství 6:3
a 6:4 získala Hantuchová první turnajový
titul ve dvouhře. Slovenská rodačka
Hingisová, nasazená v Indian Wells jako
turnajová dvojka, neměla ve finále proti
přesným úderům Hantuchové šanci. V
úvodu sice vyhrála soupeřčino podání, ale
Hantuchová jí to okamžitě oplatila a od té
chvíle
především
díky
takřka
bezchybnému
bekhendu
na
dvorci
kralovala. Zápas trval pouze hodinu a
čtvrt. "Dnes jsem zahrála nejlépe v životě,"
vykládala šťastná Hantuchová, vítězka
smíšené čtyřhry z letošního Australian
Open a z loňského Wimbledonu, kde
triumfovala s Leošem Friedlem. "Věřila
jsem, že mohu uspět, pokud budu hrát
svoji hru," dodala tenistka, která z celkové
turnajové dotace 2,1 miliónu získala
prémii 332 000 dolarů. Viditelně
rozčarovaná Hingisová na třetí letošní titul
nedosáhla, své podání ztratila ve
finálovém zápasu celkem šestkrát.
Výsledky: Zeny - dvouhra - finále:
Hantuchová (18-SR) - Hingisová (2-Švýc.)
6:3, 6:4.
ČTK 17.3.2002

Přepychové sídlo hokejové hvězdy ve
Washingtonu
Idol, boháč, superstar! To je Jaromír Jágr
(30), kapitán české reprezentace na
olympiádě v Salt Lake City a nebezpečné
pravé křídlo. Nejlépe placený hráč NHL s
platem 11 miliónů dolarů za sezónu obývá
luxusní dům v Sevema Parku, kde mu
společnost dělá maminka
Anna (55),
labradorka Lucinka a vlčice Enny. V
domě nechybí vůbec nic - sauna,
tělocvična, pokoje s drahým zařízením. V
garáži parkuje Jaromírův nej oblíbenější
vůz značky Mercedes 600.
Super on line 19.3.2002

v

Č

eští sportovní střelci na běžící terč

získali na mistrovství Evropy v
Soluní
dvě
bronzové
medaile
v
neolympijské disciplíně mix na 20+20 ran.
V nesmírně vyrovnaném individuálním
závodě se prosadil Miroslav Januš, který

se dokonce dodatečně rozstřeloval dvěma
ranami o stříbro s čerstvým šampiónem v
olympijské disciplíně na 30+30 ran
Dimitrijem Lykinem z Ruska. Poměrem
18:19 skončil český reprezentant nakonec
třetí. Januš společně s Miroslavem
Lízalem a Lubošem Račanským získali
bronz i v hodnocení družstev.
Rádio Praha 22.3.2002

Lyžařská Záhrobská skončila dvakrát
druhá na mistrovství Slovinska
Česká reprezentantka Šárka Záhrobská
obsadila dvakrát druhé místo na
mezinárodním mistrovství Slovinska v
alpském lyžování. Stříbro získala ve
slalomu a na stejném místě dokončila
rovněž obří slalom. Záhrobská na zmrzlé
trati slalomu v Rogle první kolo vyhrála,
ale ve druhém ji předstihla domácí Lea
Dabičová. Třetí místo obsadila britská
slalomářka
Emma
Carricková-Andersonová.
V
obřím
slalomu sedmnáctiletá Záhrobská nestačila
jen na vítěznou Slovinku Tinu Mazeovou,
za kterou zaostala o 1,52 vteřiny. Na třetí
stupínek vystoupila další domácí lyžařka
Ana Dřevová.
Rádio Praha 26.3.2002

České Budějovice vedou druhou
fotbalovou ligu už jen o bod
Náskok fotbalistů Českých Budějovic v
čele druhé ligy se po 20. kole smrskl na
jediný bod. Zatímco vedoucí tým tabulky
pouze remízoval v Chomutově 0:0, jeho
největší soupeři bodovali naplno. Druhý
Zlín vyhrál 2:0 v Kolíně a třetí Mladá
Boleslav ztrácí po vítězství 2:0 v
Prostějově na první místo dva body.

Výsledky 20. kola:
Kolín-Zlín 0:2 (0:1)
Chomutov - Č. Budějovice 0:0
Neratovice - Vítkovice 1:0 (0:0)
Prostějov - Mladá Boleslav 0:2 (0:0)
ČTK 30.3.2002

Hayer vyhrál slalom a poprvé se
radoval z českého titulu
Stanley Hayer v sobotu poprvé na
domácích svazích získal titul mistra
republiky v alpském lyžování. Zlatou
medaili vybojoval ve Špindlerově Mlýnu
ve své nejsilnější disciplíně - slalomu.
Hayer figuroval po prvním kole na třetí
místě, ale suverénně nejrychlejší druhou
jízdou soupeře porazil o vteřinu. Druhý
skončil Němec Jendrek Stanek a třetí
Bořek Zakouřil. V hodnocení domácího
šampionátu získal bronz Jonáš Krýzl,
který v celkovém pořadí slalomu obsadil
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až sedmé místo.
Rádio Praha 30.3.2002

estup hokejistů Kladna, jednoho z

S

nejúspěšnějších klubů československé
historie, do první ligy je jen vyústěním
dlouhodobé
situace,
do
které
se
středočeský klub dostal v posledních
letech. Kladno opustilo nej vyšší českou
soutěž poprvé od roku 1993, kdy byla
odstartována samostatná
soutěž
po
rozdělení federace. V historii klubu se tak
ale stalo již počtvrté.
Rádio Praha 2.4.2002

okejisté České republiky porazili v
druhém přípravném utkání před
mistrovstvím světa v Táboře Švýcarsko
4:3 a oplatili mu tak čtvrteční prohru z
Mladé Boleslavi.
Rádio Praha 6.4.2002

H

Američan Peirsol vytvoril svetový
rekord na 200 m znak
Americký plavec Aaron Peirsol vytvoril na
MS v krátkom bazéne v Moskve časom
1:51,17 svetový rekord vo finále na 200 m
znak. Predchádzajúce svetové maximum
na tejto trati, ktoré držali Austrálčan Matt
Welsh a Chorvát Gordan Kožulj, zlepšil o
45 stotín.
TASR 7.4.2002

Nedělní zápasy 25. kola první
fotbalové ligy skončilo s těmito
výsledky:
Sparta Praha - Slavia Praha 1:1
Bohemians - Bmo 1:0
Synot - Teplice 2:0
Blšany - Ostrava 3; 1
Opava - Dmovice 3:1
Příbram - Žižkov 1:1
Olomouc - Hradec Králové 3:0
Rádio Praha 7.4.2002

Slovensko prehralo s Českom 0:2
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali
v stredu v Martine aj v druhom zo série
troch prípravných zápasov pred MS s
Českom 0:2.
Pravda 10.4.2002

Český tenista Tabara postoupil v
Casablance do druhého kola
Michal Tabara prošel na tenisovém turnaji
v marocké Casablance do druhého kola.
Český hráč porazil Femanda Gonzaleze z
Chile po setech 7:5, 2:6 a 7:5. Turnaj je
dotován částkou 381.000 dolarů.
ČTK 10.4.2002

svazu. Rakve byly montovány na místě a dováženy do míst,
odkud tito mladí lidé pocházeli, Často význační komsomolci.
Tyto ztráty se nedaly zatajit. Špatné zprávy byly přijímány v
Moskvě velice neochotně, ale celá země se nakonec divila, kolik
bylo padlých v prakticky desetileté válce, která měla být
původně jenom policejní akcí. 11,500 vojáků bylo zabito a válka
v Afganistánu silně podlomila sovětskou moc. Tóra Bóra,
komplex opevnění a jeskyň, nebyla nikdy dobita a
Mudžahedinové ovládali celou oblast mimo Kábul. O pěstování
máků na opium se nikde nemluvilo, ale mnoho opia přicházelo
do Ruska a také Pákistánu, kde způsobilo velký návyk na laciné
opium. Mocipáni z Moskvy byli velice lační příznivých zpráv z
Afganistánu. Po dvou letech ruské okupace byla zřízena v
Kábulu marxisticko- leninská univerzita, která byla zvláštností
v zemi, kde bylo 98% negramotného obyvatelstva. Podobná
univerzita byla již předtím zřízena v Adenské lidovědemokratické republice, za velké vojenské podpory Rusů proti
okolním státům. V těchto suchých oblastech se však nepěstoval
opiový mák, ale zajímavá rostlina kat, kterou obyvatelé náruživě
žvýkali. Univerzita v Kábulu byla ovšem na principu, který jsme
posměšně nazývali “naháňání - vyháňání a marxismus leninismus” a pokud tam byla policejní fakulta, tak tam bylo také
zatýkání, vyšetřování a věznění. Dalším důležitým krokem který
byl v Sovětském Svazu oslavován, bylo zřízení velkého
komplexu na opravu motorových vozidel v Kábulu, který byl
vlastně jedinou továrnou, ačkoli textilní dílny byly v Afganistánu
běžné. Vojáci v Afganistánu měli také podíl na ostudě při
vraždění civilních obavatel.
Na cestě na jih z Afganistánu byla posádka, která kontrolovala
výjezd Afgánců do Pákistánu. Stalo se, že tudy projížděla
skupina lidí - civilní rodina ve volze - a z důvodu nedorozumění
(v Afganistánu se hovoří čtyřmi různými jazyky) nezastavili,
když byli vyzváni. Znuděná posádka, kde se nic nedělo,
pokropila volhu dávkou z kulometu, která nejenom vozidlo
zastavila, ale cestující rodina, otec, matka a dvě děti, byli
zranění Velící důstojník nebyl přítomen a telefonicky prohlásil:
Musíte se jich zbavit!, což místní velitel s dalším vojákem účinně
provedl, načež volhu i s mrtvolami zakopali. Neutajilo se to a
vojáci byli obžalováni kábulským soudem. K dispozici nebyla
volha ani mrtvá těla, ale Afgánci vše ochotně vykopali. Soud
odsoudil ruského důstojníka i vojáka na pět roků vězení, ale to
jen způsobilo další velké protesty a veřejnou aféru. V Kandaháru
si Mudžahedinové otevřeli velký nevěstinec, což bylo přímo
namířeno proti Rusům. Pak už Brežněv zemřel a později
Gorbačov vyklízel vojsko z Afaganistánu ještě za stálých ztrát.
Tak Brežněvova doktrína a politika obsazení Československa
s pomocí zemí Varšavské smlouvy tentokrát nevyšla a stala se
jednou z hlavních příčin rozkladu sovětské moci.
MUVDr. Gustav Schlee, Rotorua

Milá redakce Střípků!
Posílám Vám zprávu o vystoupení polského tanečního a
pěveckého souboru Zemědělské školy z Lublinu, který jsme
mohli vidět v Rotorua v úterý 5. března. Vystoupení organizoval
prezident kulturní organizace novozélandské i mezinárodní pan
František Grapel. Obratným tahem byla cena vstupenek 10
dolarů. Místem produkce se stalo poměrně nové a dobře
vybavené maorské kulturní středislo a jeho sál byl naplněn asi
300 návštěvníky z Rotorui i Hamiltonu, za účasti starosty
Rotorui a polského honorámího konzula Johna Roye.
Skupina “JAVOR”, sestávající z 28 mladých tanečníků a
tanečnic, s vlastním hudebním doprovodem dvou houslistek,
akordeonu a bubeníka, předvedla nádherné vystoupení s řadou
krojových variací a zpěvy reprezentující nejrůznější kraje Polska.
Dostalo se jí bouřlivých ovací nadšených posluchačů, včetně
“standing ovations”. Obdivovali jsme strhující rytmus a tempo
vystoupení, které by mohlo dobře konkurovat vystoupení
ruských tanečníků.
V Rotorua byl pro skupinu zajištěn nocleh, večeře a snídaně.
Jejich další vystoupení bylo určeno pro Auckland.
MUVDr. Gustav Schlee, Rotorua

Šuraví, šuraví, merg, merg
Ruským uchvatitelům smrt, smrt, smrt!
V případě, že jsme již zapomněli, to byl případ ruské blamáže
při obsazení Afaganistánu. Zdálo se to být velmi snadné při
zkušenostech Brežněva a jeho smečky ve světové politice. 26.
prosince 1979 215 sovětských letadel s rudými hvězdami
přistálo na letišti v Kábulu. Všechno se zdálo jednoduché,
afgánská demokratická socialistická vláda se svými ministerstvy
a tanky měla v rukou hlavní město Kábul. Po několika
zavražděných vládcích, z nichž byl poslední Amin, byl dovezen
Babrak Karmal, který se brzy přejmenoval na Boris Karlovic.
Toho dne byl také zastřelen velvyslanec USA Adolf Dubbs.
Čtyři teroristé se snažili vysvobodit jiného muslimského
teroristu, kterého věznila americká vláda. Byli zastřeleni a jeden
z nich unikl. Velmi brzy začaly v Kábulu demonstrace proti
Rusům. Volání Alláh akbar, šuraví, šuraví, merg, merg, se
ozývalo v Kábulu při setmění již v únoru 1980. Proti těmto
davům byly účinné přelety těžkých vojenských vrtulníků v
malých výškách, které působily dokonalý zmatek a krvácení z uší
demonstrantů a rychlé rozptýlení. Brzy nato tato taktika již
nebyla účinná, protože Mudžahedini byli brzo vyzbrojeni
těžkými kalašnikovy - kulomety, i raketami. Brzy bylo
nebezpečné pro Rusy létat nízko a letouny i vrtulníky přistávaly
velmi rychle. Jedno transportní letadlo s parašutisty ztroskotalo
v Kábulu a posádka byla zabita. Při nájezdech ruských APS ozbrojených osobních vozidel - zahynulo mnoho ruských vojáků
v přestřelkách a hlavně při nájezdu na těžké miny. Rozsáhlý
komplex podzamních jeskyní a tunelů pod vesnicemi byl pro
nájezdy nepřístupný a zpočátku byly Mudžahedinům způsobeny
velké ztráty bombardováním z letadel a vrtulníků. Brzy byli
povstalci vyzbrojeni celým arsenálem raket protivzdušných
včetně nejnovějších švýcarských a jiných evropských a
amerických zbrojovek. Začaly se množit zinkové rakve, ve
kterých byli dopravováni mladí vojáci domů do Sovětského

17. dubna 1826 se narodil Vojtěch Náprstek, český buditel a
zakladatel muzea v Praze. Připlul do New Yorku v prosinci 1848
a pracoval dlouhá léta mezi krajany v USA.
V roce 1850 byl z podnětu Vojty Náprstka založen v New Yorku
první Český spolek v Americe.
V zimě 1857 se Vojtěch Náprstak vrátil zpět do vlasti.
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stránky.

http://archiv.radio.cz/krajani/spolky/ - seznam kontaktů na
krajanské spolky kdekoliv ve světě (kontakty na NZ jsou dost
zastaralé, ale už jsme jim napsali nové údaje, táže budou brzo
změněny).
www.mzv.cz/canberra - internetové stránky Velvyslanectví ČR
v Canbeře.
www.mzv.cz/sydney - internetové stránky Generálního
konzulátu ČR v Sydney.

Czech and Slovák Society in Auckland
P.O. Box 106 327, Downtown Post Shop, Auckland

www.slovakemb-aust.org - internetové stránky Velvyslanectví
SR v Canbeře - zde si můžete stáhnout a vytisknout všechny
formuláře potřebné pro žádost o slovenský pas i slovenská víza.
www.kiwiaupair.com - internetová stránka au pair agentury na
NZ - majitelkou je známá Mereana Masny.
Těšíme se na shledání,
Váš Výbor

Milí přátelé,
pikniková sezóna skončila a bohužel se pro nepřízeň počasí
nemohl uskutečnit ani letošní poslední piknik na Velikonoční
pondělí. Sejdeme se až na generální schůzce 14.4., a to ve 14:00
hod. v Leicester Halí v Ellerslie, na rohu Findlay St. a Ramsgate
St. Další program už stanoví nově zvolený výbor.
Tuto sobotu 6. dubna od 19:00 hod. probíhá v Titirangi War
Memoriál Halí (na South Titirangi Rd., za Titirangi Library)
“Intemational Yearly Gypsy Holiday Event” s vystoupením
Khamoro Band, Jews Brothers, Robert Kamulo a Flamenco
Group. Jsme všichni zváni.

Další informace pro krajany
Redakci došlo upozornění od marketing a PR vedoucího
Českého rozhlasu pana Tomáše Kollarczyka, že je možné
poslouchat na internetu České vysílání z regionu jižních Čech.
A to domácí zprávy a hudbu všeho druhu. Toto vysílání najdete
na internetové adrese: www.rozhlas.cz/cb - na této stránce též
najdete linky na další České regionální vysílání jako například:
(Rádio Plzeň, Ústí nad Labem, Regina, Praha a jiné, které
pravděpodobně nevysílají 24 hodin denně jelikož jsem je ještě
nemohl poslechnout). Na těchto rozhlasových stránkách jsou též
zprávy v textové podobě, které si můžete přečíst i vytisknout
nemáte-li v počítači instalovanou zvukovou kartu.

Vstupné je $20 dospělí, $5 děti 8-14 let, děti do 8 let
zdarma.
V minulém dopise jsme se zmiňovali o stížnosti, kterou jsme
poslali na NZQA v kopii na všechny naše konzuláty a
velvyslanectví, Imigrační úřad a Úřad pro etnické záležitosti i do
Parlamentu. Máme tu čest vám oznámit, že naše stížnost byla
zčásti úspěšná, jelikož jsme z NZQA dostali odpověď, že
všechna maturitní vysvědčení z technických a odborných
středních škol v ČR, SR, respektivně (tzn. mimo gymnázia) mají
být ověřena na úrovni C5, tj. na úrovni, která je potřebná pro
žádost o rezidenci na NZ. NZQA přislíbil vystavit nová
potvrzení těm, kterým byla původně přiznána nižší úroveň. Proto
ti z vás, kterým bylo maturitní vysvědčení (ze střední školy,
nikoliv učiliště) uznáno na úrovni C4 a nižší, dejte nám vědět a
my vám můžeme zařídit převystavení vašeho potvrzení od
NZQA.
Generální konzulát ČR upozorňuje občany ČR na konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pro poslech těchto Českých stanic potřebujete dosti rychlý
počítač, nejméně Pentium lil a čím více paměti tím lépe. Též
potřebujete k připojení na telefoní linku Modem 56K. a
prohlížeč Internet Explorer Verzi 5.
Návrhy a komentáře můžete poslat přímo vedoucímu Českého
rozhlasu České Budějovice panu Kollarczykovi na E-mailovou
adresu: tomas.kollarczyk(ž)cb.cro.cz______________________

www.radio.cz s novou tváří
Internetové stránky
Radia Praha prošly
už téměř osm let
dlouhým vývojem.
Nyní
jsme,
na
základě
vašich
námětů i našich
dosavadních
zkušeností,
připravili
nový
moderní design. Ten
vám nyní usnadní
přístup k vysílání Radia Praha jak ve zvukové, tak i textové
podobě. S novou vizáží přicházejí také nové služby, např.
možnost vyhledávat články podle data vysílání nebo autora.
Nabízíme i archív vysílání posledních sedmi dnů ve formátu mp3
a RealAudto. Na našich internetových stránkách najdete kromě
vysílání i řadu užitečných informací o České republice a pokud
máte zájem, můžeme vám, prostřednictvím emailu, každý den
posílat bezplatně přehled nejdůležitějších událostí. To vše
najdete na internetové stránce: www.radio.cz
Rádio Praha 22.3.2002

Konají se 14.6. od 14:00 do 22:00 hod. a 15.6. od 08:00 do
14:00 hod.
Poprvé v historii můžou volit i ti, kteří se nacházejí mimo
území České republiky, a to na zastupitelských úřadech. V našem
případě můžeme volit na Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo na
Generálním konzulátu ČR v Sydney. Pokud máte zájem volit,
musíte do 5. května 2002 písemně požádat uvedené zastupitelské
úřady o zápis do voličského seznamu a v den voleb se osobně
dostavit do Canbery nebo Sydney se svým pasem nebo jiným
dokumentem, potvrzujícím vaše české občanství. Všechny hlasy
občanů v zahraničí budou zařazeny do Jihomoravského
volebního kraje (byl vybrán losováním). Pokud máte zájem o víc
informací o vobách, kontaktujte nás nebo zastupitelský úřad.
Dostali jsme od Mirko Janečka, vydavatele známých
krajanských Kanadských listů, poslední výtisk tohoto
čtvrtletníku. Je to zajímavé čtení, pokud máte zájem si je přečíst,
zavolejte Mirkovi Pištorovi na číslo tel. 580 0035.
Můžete také kontaktovat přímo vydavatele Mirko Janečka na
e-mail: mirko388@attcanada.ca a listy si objednat.
Chtěli bychom vás také upozornit na tyto zajímavé internetové
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Generální konzulát české republiky Sydney
Vážení krajané,
(Ing. Jaroslav Doleček)
Dovolte, abych vás pozdravil v novém roce a tímto prvním
dopisem bych rád zahájil pravidelné 1-2 měsíční informování
Generálního konzulátu České republiky v Sydney vás krajanů,
krajanských spolků a organizací v Austrálii a na Novém Zélandě.
Jak jsem již sdělil v mém novoročním dopise, úmyslem
Generálního konzulátu je nahradit krajanské Informace, které
vám byly dosud zasílány dvakrát do roka. Nově od nás vždy
získáte aktuální zprávy, které můžete dále šířit ve vašich
komunitách dle vašeho zvážení.
Abychom vždy měli jistotu, že informace dostáváte, prosím,
abyste Generální konzulát informovali o atuálních:
* adresách, tj. fyzické, poštovní, emailové;
* vašich telefonních, mobilních či faxových číslech;
* kontaktních osobách, funkcionářích a v budoucnu, kdykoli by
došlo k nějaké změně. Pokud vyjádříte zájem, Generální
konzulát může poté tyto kontakty dát dále k dispozici. Zároveň
bych rád vyjádřil opětovný zájem konzulátu o zasílání vašich
periodik.
V souvislosti s udržováním kvalitní pravidelné komunikace
bych Vás rád též vyzval k případnému sdělování jakýchkoli
potíží, které by se týkaly jednotlivých krajanů, jako byly např.
nedávné požáry či záplavy v New South Wales. Tyto informace
dále poskytujeme Ministerstvu zahraničních věcí.
Dnes vám zasíláme tyto následující informace:
* “Kulturní Servis” Odboru kulturních a krajanských styků
od 1.1.2002, který pojednává o významných kulturních
akcích ČR.
* Nabídku kurzů češtiny, a to jak neplacené tak placené
kurzy. Podmínky účasti jsou obsaženy v příloze dopisu.
* Generální konzulát obdržel seznam videokazet, které
jsou k dispozici pro krajanské kluby na odboru
kulturních
vztahů Ministerstva zahraničních věcí. Sdělte
nám,
pokud byste měli zájem o zaslání tohoto seznamu.
V březnu tohoto roku očekávám, že vám generální konzulát
bude moci sdělit podmínky k žádání a následného přidělení
finančních prostředků určených krajanským spolkům a
společnostem přátel v zahraničí.
O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ve dnech 14. - 15. června 2002 vás bude Generální
konzulát informovat průběžně. V této souvislosti doplňujeme
naši poslední informaci o volbách 2002 pro voliče teritoria ACT,
že tito budou volit na našem velvyslanectví v Canbeře.
Závěrem bychom Vás rádi informovali o nadcházející výstavě
vybraných děl ze sbírky Národní galerie v Praze, “Pocta Jiřímu
Kolářovi”, která se bude konat v rámci Frankofonního festivalu
v Sydney, ve dnech 16. - 23.3. v Customs House, Circular Quay
a poté ve všedních dnech od 26.3. - 4.4. v Parliament House of
NSW. V neposlední řadě se zajisté všichni těšíme na australskou
premiéru českého filmu “Tmavomodrý svět”, která se bude
konat v kinech ve hlavních městech ve dnech 17. a 18. dubna.
Všechny výše uvedené informace najdete na internetových
stránkách Generálního konzulátu v Sydney, na adrese:

25tá Valná hromada
Výbor klubu Čechů a Slováků ve Wellingtoně
svolává Výroční Členskou schůzi v knihově
Polského Domu. Vchod je z Rhodes St.
257 Riddiford St., Newtovn
V neděli 12. května 2002 ve 3:00 hodiny.
Doufáme, že se všichni dostavíte a též přivedete své
známé kteří by měli zájem se státi členy našeho klubu.
Nominace na funkce do výboru můžete navrhnout předem
předsedkyni klubu Janě Baborové písemně na adresu
klubu: PO Box 27-332, Wellington.
Potřebujeme nominace na tyto funkce:
Předseda / předsedkyně klubu
Místopředseda / místopředsedkyně klubu
Pokladní
Sekretář / sekretářka
Hospodář / hospodyně klubu
Sportovní a kulturní referent / referentka
Editor / editorka “Střípky - Čriepky”
Též pořebujeme Vaše návrhy co by mohl klub podniknout
tento rok.
Na shledanou 12. května ve 3:00 hodiny
Předsedkyně klubu, Jana Baborová

Univerzita Karlova v Praze pořádá již
dvanáctý rok “kurz češtiny v Dobrušce”
Čeština pro české krajany v zahraničí. Termín tohoto
roku je od 26. července do 23. srpna (4 týdny). Výuka
je 5 hod. češtiny každý pracovní den dopoledne. Jsou též
pořádané vycházky do okolí, kulturní a společenské akce,
aktivity zaměřené na poznávám současného života v
České republice, sportovní a turistické aktivity. Každý
víkend celodenní výlety do zajímavých míst České

republiky.
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích hotelového
typu.
Program je dotován z fondů Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Proto je přijetí do kurzu

podmíněno doporučením krajanské organizace.
Kromě stipendistů se mohou přihlásit do kurzu i krajané,
kteří si náklady na studium a pobyt budou hradit sami.
Přihlášku na tento kurz nebo více informací můžete
dostat na schůzi v klubu nebo volejte redakci Střípků
tel: (04) 478 5977 též fax: (04) 477 9377
Informace ohledně kurzu též můžete obdržet od
předsedkyně klubu Jany Baborové tel: (04) 567 0510

www.mzv.cz/sydney
Velice rád uvítám vaše náměty, příspěvky či komentáře k nově
zvolenému přesnou informací směrem k vám. Vaše informace je
možné též posílat na naši emailovou adresu:

sydney@embassy.mzv.cz
Ještě jednou mi dovolte vám popřát úspěšný rok 2002.
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Podrobnější informace můžete obdržet při schůzi v klubu nebo
od redaktora tel: (04) 478 5977, fax: (02 477 9377_____________

Volby 2002
Oznámení o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Zastupitelské úřady České republiky v Austrálii s působností
na Novém Zélandu, tj. Velvyslanectví ČR v Canbeře a Generální
konzulát ČR v Sydney oznamují, že prezident České republiky
vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Poprvé v historii českého státu mohou občané ČR
volit v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky.
Voliči se voleb zúčastní osobně, korespondenční způsob
hlasování ani hlasování v zastoupení zákon o volbách
neumožňuje.
Volby se budou konat ve dvou dnech:

v pátek 14. června od 14:00 hod. do 22:00 hod.
V sobotu 15. června od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Pro oblast Austrálie, Nového Zélandu a část Tichomoří jsou
vyhlášeny dva zvláštní volební okrsky:
Volební okrsek č. 107 je vyhlášen pro území hlavního města
Canberry (Australian Capital Territory). Volební místnost
okrsku 107 bude umístěna na Velvyslanectví ČR v Canbeře.
Volební okrsek 108 je vyhlášen pro území Australského
společenství kromě ACT, Nový Zéland, Republiku Fidži,
Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga
a Republiku Vanuatu. Volební místnost okrsku 108 bude
umístěna na Generálním konzulátu ČR v Sydney.
Hlasovat na zastupitelském úřadě může volič zapsaný do
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
příslušným podle místa bydliště voliče mimo území ČR.
Hlasování dále bude umožněno voliči, který předloží voličský
průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství ČR.
Oprávněnými voliči jsou občané ČR, kteří alespoň ve druhý
den voleb dosáhli věku 18 let. Volič podá zastupitelskému úřadu,
v jehož zvláštním volebním okrsku se nachází jeho bydliště,
písemnou žádost o zápis do zvláštního voličského seznamu.
Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií
dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR
a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek
příslušného zastupitelského úřadu. Občan prokáže svou
totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním
dokladem, popřípadě jiným platným úředním dokladem, a to i
cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho
základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum
narození) vystaveným příslušným orgánem. Občan uvede do své
žádosti též své rodné číslo, pokud jej zná. Státní občanství ČR
volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním
pasem nebo cestovním průkazem ČR, osvědčením popř.
potvrzením o státním občanstvím ČR, vysvědčením o právní
způsobilosti k uzavření manželství a to i starším 6 měsíců, je-li
v něm údaj o státním občanství ČR uveden. Státní občanství ČR
lze pro účely zápisu prokázat též Listinou o udělení občanství
České republiky podle zákona č. 88/1990 Sb., je-li v Listině
uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky a
osvědčením o státním občanství České republiky vydaným podle
zákona č. 193/1999 Sb.
Za doklad potvrzující bydliště v příslušném volebním okrsku
se považuje úřední doklad vydaný místním úřadem evidujícím
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obyvatelstvo popř. vydávajícím povolení k pobytu např.
potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, řidičský
průkaz, karta sociální pojišťovny. Výše uvedené doklady musí
být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále
nebo ověřené kopii. Originály dokladů dudou vráceny žadateli.
Písemná žádost o zápis do voličského seznamu musí být
doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději dne 5.
května 2002 do 16:00 hod. EST. Ověření podpisu občana na
žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů se nevyžaduje.
Žadatelům o zápis do zvláštního voličského seznamu se
doporučuje uvést na žádosti aktuální poštovní či e-mailovou
adresu a číslo pevného či mobilního telefonu za účelem
operativního styku.
Volič, který je zapsán ve zvláštním voličském seznamu na
zastupitelském úřadě nebo volič, který je zapsán na stálém
voličském seznamu některého z volebních okrsků v ČR, může
volit i v jiném zvláštním volebním okrsku mimo území ČR nebo
ve volebním okrsku na území ČR pokud je držitelem voličského
průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu
zastupitelský úřad v zahraničí či obecní úřad v ČR písemným
podáním opatřeným podpisem doručeným nejpozději 7 dnů před
prvním dnem voleb, tj. 12. června 2002. Zastupitelský úřad předá
voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb,
tj. 30. května 2002, a to osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním
styku formou doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně
na zastupitelský úřad mezi 30.5.2002 a 12.6.2002 a požádá o
vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský
průkaz na počkání. V případě ztráty či zcizení voličského
průkazu nelze vystavit duplikát. Volební průkazy se při volbě
odevzávají zvláštní okrskové volební komisi.
Každý volič je povinen před hlasováním přeložit k prokázání
totožnosti a státního občanství ČR platný cestovní, diplomatický
nebo služební pas ČR nebo cestovní průkaz ČR nebo platný
občanský průkaz ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství ČR některým ze shora uvedených dokladů, nebude mu
hlasování umožněno.
Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou pro volby do
PSP ČR podřazeny pod volební kraj Jihomoravský, který byl
podle zákona o volbách vylosován pro volby konané do PSP ČR
ve dnech 14. a 15. června 2002 Státní volební komisí jako
volební kraj pro hlasování v zahraničí. Voliči v zahraničí proto
obdrží hlasovací lístky pro tento volební kraj, a to přímo ve
volební místnosti.

Kontaktní adresy:
Volební okrsek ě. 107
Embassy of the Czech Republic, 8 Culgoa Circuit,
0’Malley ACT 2606, Canberra, Austrália
Tel.: (02) 6290 1386, fax: (02) 6290 0006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz

Volební okrsek č. 108
Consulate Generál of the Czech Republic, 169 Military Road,
Dower Heights NSW 2030, Sydney, Austrália
Tel.: (02) 9371 0860, fax: (02) 9371 9635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Generální konzul, Ing. Jaroslav Doleček
169 Military Road, Dower Heights, NSW2030
Tel: (02) 9371 0860, Fax: (02) 9371 9635

Nezapomeňte na příští klubovní schůzi! Polský dům, středa 1. května 2002 v 19.30 hod.

Pozor! Valná hromada se bude konat v neděli 12. května 2002
ve 3:00 hodiny v knihově Polského domu. Vchodje z Rhodes St.

Honorami konzulát ve Wellingtoně bude uzavřen
Od zrušení Českého velvyslanectví ve Wellingtoně jsem na Novém Zélandě reprezentoval
Českou republiku a děkuji všem krajanům, kteří mi během posledních deseti let byli v mé
činnosti nápomocni. Předně bych rád poděkoval oběma předsedkyním klubu Janě Baborové
(nynější) a Kamile Skapa (předešlé), místopředsedovi Janu Koppanovi, a redaktorovi
našeho měsíčníku Střípky - Čriepky Gustavu Knotkovi. Také krajanům v Aucklandě.
Bývalé předsedkyni Aucklandského spolku Čechů a Slováků Marice Maherové a Mirkovi
Pištorovi a všem členům výboru. Bez jejich pomoci bych se býval neobešel. K vůli mému
zdravotnímu stavu a hlavně protože tento rok dovrším osmdesáti let, budu končit moji
službu jako Honorámí konzul dnem 15. května 2002 a konzulát ve Wellingtoně bude
uzavřen. Krajané se budou musit v konzulárních záležitostech obrátit na našeho
Honorámího konzula v Aucklandu a nebo na Generální konzulát v Sydney.
Ještě jednou děkuji všem krajanům za pomoc, kterou jste mě poskytli.
Honorámí konzul, Mirek Paulik
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
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