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25 let od založení klubu Cechů a Slováků ve Wellinttoně
Honorární konzul Miroslav Paulik vzpomíná
12. května na naší Valné hromadě jsme si připomněli, že
již uplynulo 25 let od založení našeho klubu který jsme
pojmenovali: “Československý klub na Novém
Zélandě”. Po rozdělení Československé republiky jsme
klub přejmenovali na “Klub Čechů a Slováků na Novém
Zélandě”.

ulici či v obchodě mluvit česky a vzájemně se představili.
Také jsme se s novými Čechy často setkali u některého,
jak jsme říkali starousedlíka. To byli krajané, kteří na NZ
přišli před druhou světovou válkou. To ovšem nebylo
často. Každý z nás měl co dělat, aby si vybudoval nějakou
existenci a pokud sem někdo přišel s dětmi jako jsem byl
já, tak na nějaké setkávám nebyl ani čas ani peníze.
Většinou jsme
také byli bez
vlastního
transportu (aut
bylo málo a
peněz
ještě
méně), tak jsme
seděli většinou
doma.
Touha
setkat se s jinými
Čechoslováky
však narůstala s
ticket
časem.
Vstupenka na zábavu
Asi v roce
1955 se objevila
v novinách malá zpráva, že Čechoslováci
pořádají zábavu v kabaretě ve
Wellingtoně a každý je vítán. Vypravil
jsem se tam s paní, ale byl jsem
zklamán. Očekával jsem, že tam budeme
Výbor klubu po vyzdobení sálu v Polském Domě pro Josefovskou zábavu
přivítáni s otevřenou náručí a že si tam
v roce 1990
pořádně zavýskáme. Bylo tam sice
Tolik let se od toho dne událo a v našem životě změnilo.
hodně našich bdí, ale nikoho jsme neznali a většinu večera
Když jsem já přiletěl na Nový Zéland před 50ti. lety tak
jsme seděb sami. Jediný na koho si z toho večera pamatuji
zde existoval Klub T.G. Masaryka, ale ten se pro rozepře
je Miloš Cenek, který tam pobíhal jako pořadatel a snažil
se to organizovat. Žádné české písničky tam nehráb, ani se
mezi členy rozpadl. Ti z nás, kteří na NZ přicházeli jako
nezpívalo. Přesto jsme si našli během několika let celou
uprchlíci postrádali možnost se s jinými krajany poznat a
trochu si život v krajanském spolku zpříjemnit. Do té
řadu přátel se kterými jsme se občas setkávali.
Potom přišly události 1968 a invaze Československa
doby se krajané seznámili pouze když slyšeli někoho na

armádami Varšavského paktu. V každém Čechoslovákovi
hodně českých jídel. Přišlo více než 140 lidí. Vstupné
bylo dobrovolné. Moc se nevybralo, ale nálada byla. Pod
to vřelo, ale co dělat? Organizace, která by nás sdružovala
jídlem se stoly prohýbaly a zpívali jsme “pějme píseň
nám zde chyběla. Pozval jsem pár kamarádů a debatovali
dokola” a každý stůl musel nějakou písničku začít. Všem
jsme jak bychom mohli svoje pocity zveřejnit. Dali jsme
do novin pozvání nejenom pro Čechoslováky, ale i pro
se to hrozně líbilo. Tam bylo také rozhodnuto, aby se
spolek Čechoslováků založil. Každý podepsal knihu a dal
veřejnost k veřejnému protestu který se měl konat před
svoji adresu, takže příští zábava, kterou jsme pořádali v
budovou parlamentu a požádali jsme jednoho
Lower Hutt už byla na pozvánky a každý kdo o někom
starousedlíka, který byl ve Wellingtoně řadu let a velmi
dalším věděl měl příkaz, aby ho také dovedl. Tam už se
známý, pana Freda Turnovského, aby udělal proslov.
zapojily do našeho života i noví usedlíci a velikou pomocí
Sešlo se nás tehdy hodně, pochodovali jsme společně do
nám už byla jak svým vařením tak také svým klábosením
Karori před sovětské velvyslanectví a tam jsme
nebožka Anička Bušková. Tam také mezi nás přišel
protestovali proti invazi. Zůstali jsme tam až do setmění
poprvé pan Friedrich Kinský (Hrabě Kinský) s manželkou
a pamatuji si, že jsem měl hlad jako vlk. Obchody tam
Kamilou. Já jako předseda provizorního výboru jsem do
poblíž nikde nebyly, najednou přijel na motocyklu člověk,
něho celý večer klábosil, aby se stal členem našeho
na helmě měl namalovanou československou vlajku a na
výboru a aby přijal kandidaturu na prezidenta našeho nově
klíně vezl celou kýtu uvařené šunky a pár bochníků
založeného klubu. On byl
chleba. Všichni jsme se na to
mezi krajany velmi známý a
vrhli. Tak jsem se seznámil s
byl velmi reprezentativní
našim bývalým redaktorem,
osobou. Třetí naše schůzka
nebožtíkem
Tondou
už byla naší prvou Valnou
Vondruškou. On pracoval
hromadou jejíž dvacátépáté
jako kuchař a na jídlo jistě
výročí tento rok slavíme.
myslil, zatím co my na něj
Vypracovali jsme stanovy
zapomněli. Po dlouhé době
jsem ochutnal zase dobrý
klubu, stali se korporací,
která byla zapsána do
český chléb a nebyl jsem
obchodního rejstříku pod
jediný, který by tehdy
,
v
jménem
Československý
fousatého Tondu zlíbal. Tam
před
sovětským
klub na Novém Zélandě.
velvyslanectvím jsem se
(Czechoslovak Club in New
setkal
s
celou
řadou
Zealand lne.)
Čechoslováků, kteří zůstali
Nikdy jsem nezapomněl
našimi dobrými přáteli na
na moji první návštěvu
celý život.
našeho klubu, kde jsem byl
Ve stejnou dobu se
sice mezi jinými krajany ale
rozhodla NZ vláda přivést na Jana Hagara pň jedné Mikulášské nadílce pro děti v Polském přesto jsem se cítil sám.
vládní
náklady
100
Snažil jsem se proto mnohá
Domě. Anděl, čert a Mikuláš (Tonda Vondruška)
československých
rodin,
léta, aby náš nový klub nám
které ubytovala v táboře v Trenthamu. Začali jsme tam za
nahradil naše rodiny, které jsme nechali doma ve vlasti.
nimi jezdit každou neděli a vozit jim tam něco na
Myslím, že se nám to podařilo a že náš klub obohatil náš
přilepšenou. Bylo však potřeba více než to. Většina jich
život. Alespoň všichni návštěvníci, kteří náš klub navštívili
nemluvila anglicky a potřebovali více dobré rady a
se shodli na tom, jaká přátelská atmosféra tam vládla.
pohostinosti než materiální výpomoc. Znovu se u mne
Bylo vidět, že alespoň jednou měsíčně při našich
sešlo pár přátel. Otto Grus, Miloš Cenek, Josef Vlček a
schůzkách jsme si uměli vytvořit prostředí, kde jsme se
debatovali jsme, jak bychom mohli nejlépe novým
alespoň na pár hodin cítili, jako bychom byli doma ve
usedlíkům pomoct. Sami jsme na to nestačili a dohadovali
vlasti. Každý kdo tam přišel měl radost, když se s krajany
jsme se jakým způsobem podchytit co nejvíce krajanů,
setkal a dal to také najevo. Hrálo se na harmoniku, kytaru
kteří by byli také ochotni pomoct. Dohodli jsme se, že
nebo na housle, zpívalo se, občas někdo donesl nějakou
dáme novou výzvu do novin a pozveme všechny
dobrotu na zub, něco ryze českého jako koláč, štrůdl nebo
Čechoslováky bydlící ve Wellingtoně na zábavu a tam že
po domácku pečený český chleba. Všichni noví
uděláme seznam všech krajanů a pozveme je k založení
přistěhovalci byli zvlášť vítáni. Kraválu tam vždy bylo
klubu. Pronajal jsem tehdy sál v Řeckém domě, pronajal
jako v židovské škole. Jeden mluvil přes druhého.
jsem zároveň i řeckou muziku (Buzuku) a vyzval všechny
Pokud se jednalo o nové rodiny které začaly přijíždět, ty
starousedlíky i novousedlíky na besedu. Objednal jsem
delegace klubu vždy vítala na letišti, a přímo je zavezla do
sice dodávku jídla ale naše manželky napekly a navařily
bytu, který jsme pro každého našli. Bylo to pro každého
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nového emigranta veliké a príjemné překvapení. Dovedu
nic podobného už neprožíváme. To bylo před lety. Od té
se vžít do mysli těch nových příchozích, kteří po únavné
doby mnoho našich drahých přátel zemřelo a nebo se
cestě až na druhý konec světa si dělali starosti co s nimi
odstěhovalo. Hlasy se nám už třesou a na zábavy už
bude až doletí do místa, kde nikoho neznají a domluvit se
nechodíme. S hůlkou se tancovat nedá. Já sám jsem rád,
s nikým nemohou. Musil jim spadnout kámen se srdce,
když mohu alespoň chodit. S osmdesátkou na krku už moc
když vyšli z letadla a viděli československou vlajku mezi
vyskakovat nemohu a moji mladší přátelé také stárnou.
davem lidí a slyšeli nás mluvit česky. Každé rodině jsme
Chtějí pohodlí a o tancování nemají zájem.
sehnali před jejich příjezdem sice staré, ale použitelné
Také to co nás drželo pohromadě, láska k vlasti a jediná
bytové zařízení, postele, matrace, deky a kuchyňské
příležitost kdy ty naše české či slovenské kořeny osvěžit
náčiní. Vybavili jsme jim spížku se zásobami zhruba na 14
mezi krajany už není aktuální. Jeden na druhém už tak
dní. Zaplatili za ně hond na byt a první dvoutýdenní
nezávisíme. Od osvobození naši vlasti každý teď může jet
nájemné. Na druhý den je navštívil člen klubovního
domů a tam ten kdo po tom touží načerpá kulturu, která
výboru a šel s nimi vyřizovat veškeré formality na
nám zde celý život chyběla. Ještě dnes ovšem jsem
pracovním úřadě, zavedli jsme jim do bytu telefon, aby
šťastný, kdykoliv se s krajany setkám. Z těch starých
nám mohli zavolat kdykoliv potřebovali nějakou radu.
přátel už moc nezbylo a ta mladá generace už tak často
Zařídili jsme jim bankovní konto, na které jim okamžitě
mezi nás nepřijde. Jsou dnes jiné doby. Až zde i oni
byla poukazována sociální
budou přes dvacetpět let,
podpora, aby měli z čeho
snad klub zase oživne.
žít než dostali nějakou
Kdo ví a o to se už mi staří
práci. Tu jsme také většině
starat nemusíme. Nám
lidí našli a byli jsme na to
všem stačí, že jsme každý
hrdí, že každý z nich
z nás svoji povinnost
obyčejně
do
měsíce
udělali a naše vzpomínky a
pracoval, sice ne vždy v
zásluhy
nám
nikdo
oboru ve kterém se vyučil,
nevezme.
ale alespoň hned ze
Těm mladým zde i doma
začátku svou rodinu uživil
můžeme
pouze
říci:
a necítil se, že je někomu
“Milujte
se vespolek,
na obtíž. Také jsme vždy
pomáhejte jeden druhému.
zavedli
rodinu
do
Nikdy nevíte co vám život
supermarketu v okolí jejich
nadělí a kdy sami se
bydliště a ukázali jim, jak
ocitnete, ne vaší vinou v
se zde nakupuje. (V té
nesnázích a pomoc od
Jana Ba borová rozpráví s panem prezidentem V. Havlem
době
supermarkety
v
druhých
krajanů
při návštěvě Nového Zélandu v roce 1995
zemích
pod
potřebovat budete”.
komunistickým režimem ještě neexistovaly). Taková
Veliký úspěch mělo naše přivítání pana prezidenta
pomoc pro každou rodinu byla k nezaplacení a usnadnila
Václava Havla během jeho krátké návštěvy ve
jim rychlejší zapojení do zdejší společnosti a pomohla jim
Wellingtoně. Klub hostil 160 lidí. Všichni naši členi se
sešli a také jsme pozvali hodně vládních činitelů. Žádný z
v době, kdy nejvíce potřebovali pomoc a oporu. Pokud se
svobodných mladých lidí týká, obyčejně pokud přiletěli
našich členů si za večer ani nesedl. Všichni se pohybovali
do Wellingtonu zůstávali prvních 14 dní bydlet u nás a
mezi pozvanými hosty a jak někdo viděl někoho
jakmile si našli práci, tak jsme je umístili do podnájmu
osamělého, hned s ním navázal hovor a představil ho
někde blízko jejich zaměstnám a nebo kde mohli snadno
lidem v blízském okruhu. A co bylo nejdůležitější, že ho
použít městskou dopravu aby se do práce snadno dostali.
neopustil, dokud nebyl jistý, že náš host má plnou sklenici
Dvakrát ročně jsme pořádali zábavy, kamž jsme také
a plnou hubu, jak bylo kdysi u nás zvykem. Mě to hrozně
pozvali svoje přátele. Tam také se vždy zpívalo a
potěšilo, když za mnou během večera několik lidí z
hodovalo. Jídla jsme měli vždy dost a naši hosté si
ministerstva přišlo a potřásli mi rukou a řekli, že často
nemohli naříkat. Vždy zbylo tolik, že si lidé brali domů
chodí na různé recepce, ale nikde se necítili tak doma jako
výslužku. Velikou odezvu měli naše Mikulášské nadílky
mezi námi.
To mi dává velikou naději do budoucna. Že naše dobré
pořádané pro děti. Tam jsme naši mládež zasvětili do
našich starých zvyků. Poprvé viděli důstojného Mikuláše
staré zvyky mezi námi nevymřely a doufám také, že náš
s andělem a také s nepostradatelným čertem, kterého vždy
klub na Novém Zélandě také nevymře. Bylo by to pro
hrál Honza Koppan a ze kterého měli naši nejmladší
všechny co přijdou po nás veliká škoda.
občané pořádnou hrůzu. Mých pět dospělých dětí a 13
Mirek Paulik
dospělých vnoučat na to ještě dnes vzpomíná. Samozřejmě

VILA TUGENDHAT
existoval projekt, který uváděl myšlenky barcelonského
pavilonu do praxe. Stavba byla realizována od července
1929 do konce roku 1930, Tugendhatovi se nastěhovali do
vily v prosinci 1930. Původní architektovy obavy z
možného nekvalitního provedení stavby vyvrátila desítka
moravských stavebních firem, která vilu pod vedením
brněnské stavební firmy Moritze a Artura Eislerových
zrealizovala.
Přístup k domu je možný
ze severní strany z ulice
Čemopolní.
Poměrně
neatraktivní uliční fasáda
je prolomena přímým
vstupem na terasu s
nádherným výhledem na
historické centrum Brna.
Přívětivá křivka mléčného
skla uvádí návštěvníka do
vstupního
foyeru
s
travertínovou podlahou,
ebenovými vestavěnými
skříněmi
a
sádrovou
Vstupní hala
omítkou. Již v tomto
prostoru
nám
Mies
naznačuje, že je mistrem detailu. Materiálů sice nepoužívá
mnoho, zato však s velkorysostí jemu vlastní. Vila
Tugendhat je důkazem nutnosti technického vzdělání
architekta.
Vrátíme-li se zpět do vstupního foyeru, zjistíme, že
podlaží vily okupují ložnice členů rodiny s hygienickým
zázemím. Z pokojů je přímý přístup na venkovní terasu.
Z foyeru lze sestoupit do spodního patra, které z velké
částí vyplňuje obytný prostor pojímající obývací pokoj,
jídelnu, pracovnu, knihovnu a příležitostně i domácí kino.
Obytný prostor spodního patra hraje nej důležitější roli v
přínosu vily Tugendhat do dějin světové architektury.
Ústředními prvky prostoru jsou onyxová dělící stěna a
původně makasarový segment vymezující jídelní prostor.
Jižní stěna je celá prosklená s možností zasunutí tří
megaoken do spodního podlaží.
Rodina továrníka Tugendhata vilu obývala pouhých osm
let. V obavě před nacisty všichni emigrovali do Švýcarska
a následně do Venezuely. Za války byl dům po různu
pronajímán, přestavován ale také zdevastován. Po válce
objekt sloužil různým účelům, v osmdesátých letech
přešel do majetku města. Nyní vilu spravuje muzeum
města Brna.

Vila Tugendhat, dílo světové funkcionalistické
architektury, byla jako jedenáctá zapsána do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. O jejím zápisu
se rozhodlo po náročných jednáních Výboru pro světové
dědictví v Helsinkách. Důvodem bouřlivé diskuse
odborníků byla skutečnost, že se jedná o moderní
architekturu a členové komise bývají většinou spíše
konzervativní.
Rozhodnutí
o
zaregistrování
funkcionalistického domu lze tedy chápat jako průlomové.
Vila Tugendhat je první tuzemskou památkou moderní
architektury, již se tohoto ocenění dostalo. A zároveň je
teprve čtvrtou moderní pamětihodností na světě, kterou
tímto oceněním komise poctila.

Během 19. století se Brno stalo centrem textilní výroby
tehdejšího Rakousko-Uherska. Výsledkem rozvoje
průmyslu byl i růst brněnské populace, který vyvolal
výstavbu nových předměstí - mj. Černých Polí, kde se vila
Tugendhat nachází. Příznivá poloha Černých Polí vůči
centru města a jejich topografické přednosti rychle vedly
ke vzniku jedné z brněnských prestižních vilových čtvrtí.
Jižní svahy nad městským parkem Lužánky s nádherným
výhledem na centrum Brna brzy pokryl koberec vil.
Kolem roku 1900 byla na úpatí jižního svahu postavena
vila ve stylu art-nouveau pro rodinu Low-Beerů. Když se
v roce 1928 Greta, dcera továrníka Low-Beera, podruhé
vdávala za dalšího továrníka Fritze Tugendhata, dostala
věnem honů část pozemku nad vilou Low-Beerů. Příprava
stavby nové rezidence mohla začít, manželé ještě během
svého pobytu v Berlíně roku 1927 kontaktovali
prostřednictvím historika umění Eduarda Fusche
architekta Ludwiga Miese van de Rohe. Mladému páru se
zalíbil dům Eduarda Fusche v neoklasicistním slohu, který
Mies navrhoval. Během návštěvy u pana architekta pár
shlédl projekt německého pavilonu na světovou výstavu v
Barceloně a paní Tugendhatové se nový styl natolik
zalíbil, že Miesově cestě do Brna již nic nebránilo.
Mies přijel do Brna v září 1928 a byl parcelou uchvácen.
Ihned začal na projektu vily pracovat a do konce roku již

Prohlídky vily jsou denně kromě pondělí a úterý od 10.00
do 18.00 hodin.
Prohlídky začínají každou celou hodinu a jsou s
průvodcem.
Martina Bernatíková, Uherské Hradiště, ČR.
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válečné výchově přece jen byly na Jiříkovi vždy trochu
patrné: nikdy se pořádně nenaučil německy ani latinsky,
takže když začal později působit na špici evropských
diplomatických kruhů, měl občas potíže. Tlumočníci a
překladatelé nezbytně tvořili součást jeho suity.
Klikaté osudy Jiříkovi se až
do čtrnáctého roku věku
odvíjely v anonymitě. Na
historickou
scénu
vstoupil
mladý
Poděbrad
doslova
symbolicky v jednom
z
nejkrizovějších
okamžiků
našich dějin. Strýc Heralt
jinocha přivedl na bojiště u
Lipan. Zda byl Jiřík pouhým
Obecně známá a často
vzrušeným divákem, anebo
traktovaná představa o
f
Jiříkovi z let jeho panování aktivním účastníkem bitvy,
nelze už zjistit. V oněch
jak byla zachycena v
Kuthenově Kronice o
drsných chvílích šlo o mnohem
založení země české,
víc než o přítomnost budoucího
roku 1539
českého krále, a tak podrobnosti
o chlapci v rytířském odění se nikdo nenamáhal
zaznamenat. Skutečností zůstává, že 30. května 1434 byl
ve vozové hradbě vítězů, stál na straně panské koalice.
Tento fakt nutno pochopit jako jeden ze základních.
Původem, výchovou i smýšlením byl Jiřík příslušníkem
sebevědomé aristokratické rodiny. Náležel prostě k
feudální špičce, sympatizující pouze s mírnými husitskými
reformami. A tak jsme Jiříka zahlédli tam, kde bylo jeho
nejpravděpodobnější místo - mezi svými. U Lipan
sledoval, jak panská jízda drtí revoluční chátru. Meze
svého aristokratismu nikdy nepřekoná.

Pokračování:
Když Žižka poroučel duši Bohu, bylo jeho pobočníkovi
teprve jedenadvacet. I pana Viktorína však brzy dostihla
smrt. Na počátku roku 1427 - v necelých čtyřiadvaceti,
tedy ve věku, kdy jiní teprve vstupují do života.
Poděbradský pán ovšem po smrti Žižky prodělal názorný
přerod, rozešel se s radikály a skončil na pravém křídle
husitské revoluce. Aniž mu kdy bylo přáno těšit se z
trvalejší přítomnosti rodičů, Jiřík z Poděbrad tedy v sedmi
letech osiřel.
Další výchovy chlapce se
ujal nejprve bratr zemřelého
Viktorína pan Boček. Ale i
on, tento zastánce umírněné
kališnické politiky, byl roku
1430 zabit. Jiřík byl převezen
na Moravu, do kraje svých
předků. Páni z Kunštátu
náleželi
k
našim
nejstarobylejším šlechtickým
Kachel z Valdeka, 15. stol.
rodům. Zdobila je nejen
úporná energičnost a podnikavost, ale i oddanost zemi a
jazyku. V tehdejších poměrech těžko hovořit o
vyhraněném vlastenectví. Nicméně pocit příslušnosti k
národu, a to jak k češtině, tak k území, ale i ke specifikům
zdejšího náboženského cítění, se mezi pány z Kunštátu
vědomě pěstoval. Pozdější vypjaté češství Jiříkovo
nevzniklo samovolně. Zatímco většina panstva se ještě
vyžívala v němčině, pradědeček Jiříkův pan Boček, muž,
který se jako první přestěhoval z Moravy na nově získané
Poděbrady, už kolem r. 1370 dával psát své listiny česky.
Další Boček z Kunštátu a na Poděbradech, Jiříkův děd,
patřil k obdivovatelům Husovým. O otci a strýci,
Viktorínovi a Bočkovi, už víme, že oba významně zasáhli
do revolučních dějů, byť jako šlechtici zamířili nakonec
do řad panské koalice. K té ostatně náležel i další Jiříkův
poručník, vzdálený strýc Heralt z Kunštátu. V jeho péči
byl mládenec možná pět, možná sedm roků. Můžeme se
domýšlet, že na kunštátském hradě (blízko Boskovic)
nabyl Jiřík základních vědomostí. Odnikud alespoň
neslyšíme, že by kdy studoval na nějaké vyšší škole,
anebo dokonce na univerzitě. Rozhled po světě politiky,
hospodářství, správy i náboženských otázek nabyl zřejmě
jen tvrdou prací.
Jiřík patřil k válečné generaci. Prožil dětství a jinošství
uprostřed vichřice, jakou český stát nikdy předtím
nepoznal. Drama husitských bouří se svým počátkem i
koncem přesně a přímo symbolicky kryje s prvními
patnácti lety Jiříkova života. Vzdělám v těch dobách bylo
(s výjimkou hlubokých znalostí bible) téměř poslední
hodnotou v řadě. Nebyl čas... Stopy po náhražkové

Prvním mužem v království
Vstoupil do dospělého života
předčasně a skrze krutou
zkušenost. Patřil k pokolení,
které
vyzrálo
uspěchaně,
uprostřed
polipanských
zmatků. Cesty ke kariéře byly
tenkrát otevřeny. Nová doba
volala po nových údech. O to
hlasitěji, že nekonečné války
smetly takřka celou střední
generaci. Jiřík měl k rychlému
Idealizovaný, avšak v
vzestupu všechny předpoklady.
hlavních rysech zprávám Byl ctižádostivý, energický,
odpovídající pokus o
realistický, tvrdý a nesmírně
portrét Jiříka z Poděbrad v
Hausenburském kodexu pracovitý. Navíc patřil ke
starobylému rodu. Bylo mu
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Pohrobek. Koncem října vstoupil do pražských bran.
Scéna byla připravena pro jeho korunovaci. Veškerá vláda
v Čechách všeak už spočívala na bedrech pána z Kunštátu
a Poděbrad. Pohrobek ani nemohl jinak: potvrdil Jiříka ve
funkci regenta na dalších šest let. Fomálně panoval po
příští čtyři roky on, Ladislav, faktickým pánem země však
byl a zůstal Jiřík. Pak Ladislav Pohrobek náhle zemřel a
osmatřicetiletý Poděbrad byl po tříměsíčním volebním
boji jednomyslně zvolen jeho nástupcem.

sedmnáct, když na počátku roku 1437 usedl do lavice
zemského soudu v roli kmeta. Právo kmeta nesouviselo s
věkem, bylo dědičné a v Jiříkově případě plynulo ze
skutečnosti, že se stal svrchovaným pánem Poděbrad,
Litic, Kunštátu, Boskovic a dalších zboží. A vzápětí - bylo
to v době ostrého vnitropolitického zápasu o osobu
panovníka v roce 1438 - se ambiciózní mladý muž ocitl ve
víru vysoké politiky. Zatím se musel podrobit cizímu
vedení. Stanul po boku svého příštího učitele, obratného
a výmluvného kališnického vůdce Hynka Ptáčka z
Pirkštejna...
V roce 1435, ve sporu o
královskou korunu, stál Jiří z
Poděbrad na Ptáčkově straně.
Za války proti Albrechtovi
Habsburskému velel dokonce
jednomu z českých oddílů.
Další vzestup mladíka byl až
zázračně strmý: už v roce 1439
byl devatenáctiletý Jiřík na
kališnické
strany
Jiří z Poděbrad na reliéfu listinách
Alexandra Colina v
uváděn jako třetí osobnost v
královském mauzoleu,
pořadí, což odpovídalo i jeho
chrám sv. Víta
politické váze: Hynek Ptáček z
Pirkštejna - Aleš ze Šterberka - Jiří z Poděbrad...
Rok 1441. Poděbrad je spoluhejtmanem landfíru na
mladoboleslavsku. Rok 1444. Žák nahrazuje učitele. Za
zemřelého Ptáčka se stává mluvčím a hlavou spojených
kališnických landfírů ve východních Čechách. Je mu
pouhých čtyřiadvacet a ve státě zmítaném bezvládím se
mu dostává respektu jako jednomu z nejčelnějších
politiků. Rok 1448. Poděbradovo vojsko rafinovaným
útokem a prakticky bez boje obsazuje Prahu. Metropole
byla po deset roků baštou katolíků, teď se ocitá v
kališnických rukou. Poděbrad už je prvním mužem ve
státě. Na benešovském sjezdu kališnických landfírů a obcí
je mu přiznán titul zemského správce. Úspěšnému
politikova je osmadvacet. Rok 1452. Po řadě bojů, tajných
jednání a kompromisů uznávají Jiříka za zemského
správce i dosavadní soupeři - Rožmberk, město Tábor a
západočeské landfrídy. Celozemský sněm ho potvrzuje ve
funkci. Také císař Friedrich, poručník Pohrobkův,
souhlasí, aby jménem nedospělého krále zatím řídil český
stát. Udělal kariéru vyrážející dech...
Ne všechno se Poděbradovi dařilo a ne všichni přijímali
jeho vzestup s nadšením. V roce 1453 se proti němu
připravovalo v Praze povstání. Jeho nitky směřovaly k
Alešovi ze Šternberka, k muži, který byl donedávna
Jiříkovým přítelem. Zemský správce s účastníky spiknutí
tvrdě skoncoval. Na popraviště poslal i dalšího svého
přítele, někdejšího spoluhejtmana na mladoboleslavsku
Jana Sminckého, jakmile se ukázalo, že proti Poděbradovi
intrikuje. Ano, dovedl být nemilosrdný.
Nedlouho po stětí Smiřického (září 1453) na
Staroměstském náměstí přijel do hlavního města Ladislav

Poslední vskutku Český král
Česká
koruna
nespadla
Jiříkovi do klina sama od sebe.
Musel si ji vydobýt v
několikaměsíční
zákulisní
bitvě, právě tak komplikované,
jako nekrvavé. Ve chvílích, kdy
mu šlo o všechno, se řídil svým
heslem: Spíše rozvahou a
^ /[ opatrností než zbraněmi! Je
třeba vědět, že zdaleka nebyl
jediným uchazečem o trůn.
Zájem o pražský stolec,
Bravurní, byť idealizovaný
uprázdněný
smrtí
“krále
portrét Jiříka z Poděbrad v
Holce
”
,
tentokrát
předčil
obecně známém podání
očekávání. Jako by se v těch
Mikoláše Alše
námluvách odrážela prosperita
i konsolidace vnitřních poměrů v zemi, malý hospodářský
zázrak, osvědčující blahodárnou činnost Poděbradovu v
letech předchozích. Kandidáti koruny se přímo rojili.
Francouzský král Karel VIL, když se v posledním
okamžiku zhatil plán s vyvdáním princezny Magdalény,
nabízel teď svého stejnojmenného syna. Právní nároky
uplatnili i Habsburci. Přihlásil se sám císař Friedrich III.
Štýrský, strýc a dlouholetý
poručník zemřelého
krále
Ladislava. Uvažovalo se o
případné
volbě
Kazimíra
Polského, jehož ženou byla
Pohrobkova sestra Alžběta. Se
stejnou legitimací se ovšem
vytasil i vévoda Vilém Saský:
zapuzená manželka Anna, také
Ladislavova sestra, najednou
Do galerie pozoruhodných
přišla
vhod. A byli tu další
osobností doby
nápadníci:
vévoda Albrecht
poděbradské nepochybně
patří tato žena. Hledíte do Rakouský
a
Albrecht
tváře strašidlu, bílé paní Braniborský. Všichni měli své
rožmberské. Údajně se
přívržence i odpůrce, čím víc
zjevovala na Krumlově, v
bylo pretendentů, tím víc se
Jindřichově Hradci,
Třeboni, vypráví se o ní vyjednávání vlekla a právníci
kdeco. Skutečné jméno řady středoevropských dvorů
ženy opředené
nevěděli, kde jim hlava stojí.
báchorkami zní: paní
Perchta z Rožmberka
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Pokračování příští měsíc

Ministr Kukaň nabídl Praze
technickou pomoc při zajištění
summitu NATO
Technickou
pomoc při
zajišťováni
listopadového summitu Severoatlantické
aliance v Praze nabidl slovenský ministr
zahraničí Eduard Kukaň. Bratislava by
podle něj mohla českým organizátorům
například
zapůjčit
detekční
rámy,
rentgenové přístroje či auta, čímž by
přispěla k zajištění bezpečnosti účastníků
summitu. Pražské podzimní zasedání bude
pro Slovensko důležité, neboť od něj
očekává přizvání ke vstupu do NATO.
Slovenské úsilí začlenit se do struktur
aliance opět podpořil český ministr
zahraničí Jan Kavan, který ocenil i
slovenskou nabídku pomoci. Dodal, že
možnosti
zapůjčení
bezpečnostních
přístrojů nedávno zjišťovala kancelář
zvláštního zmocněnce pro přípravu
summitu.
Ministr Kukaň ujistil svého českého
kolegu Jana Kavana, že Bratislava má
stejný postoj k problematice poválečných
Benešových dekretů jako Praha. Kukaň po
jednání s Kavanem uvedl, že kritické
výpady na dekrety považuje za kladem
překážek ve vytváření budoucnosti v
Evropě. Oba ministři také zdůraznili, že
další spolupráce zemí Visegrádu, která
utrpěla
kvůli
útokům
maďarského
premiéra Viktora Orbána na dekrety, má
význam a bude prospěšná.
Rádio Praha 12.4.2002

Mezi největšími zaměstnavateli v ČR
převažují bývalé státní firmy
Nejvíc lidí zaměstnávají státní a polostátní
firmy nebo společnosti, které stát prodal v
privatizaci. Ze zahraničních investorů se
mezi
firmy
s
největším
počtem
zaměstnanců prosadil jen řetězec Ahold.
Na prvním místě žebříčku zaměstnanosti
jsou státní České dráhy s 83 tisíci
pracovníky. Česká pošta má téměř 40 tisíci
lidí. Na třetí pozici figuruje Škoda Auto,
ve které pracuje téměř 21 tisíc čtyři sta
lidí.
Rádio Praha 14.4.2002

Nedokončený památník v Udicích po
letech zmizí a nahradí ho park
Nedostavěný památník v Udicích po
letech zmizí - nahradí ho park. Lidice,

které se za druhé světové války staly
terčem bezprecedentní odplaty nacistů, se
konečně
dočkají
důstojného
vzpomínkového
místa.
Ministerstvo
kultury totiž rozhodlo, že torzo památníku,
které v Lidicích stojí od konce 80. let
nechá zbourat a na jeho místě vznikne
park. Spolu s obnovou slavného růžového
sadu, má být hotový do poloviny června,
tedy v době 60. výročí vyhlazení Lidic.
Rádio Praha 14.4.2002

Hrdinové z RAF přivedli velitele
základny Vachka k letectvu
České piloty britského Královského
letectva - Royal Air Force (RAF)
obdivoval velitel 32. základny taktického
letectva v Náměšti nad Oslavou Jan
Vachek od dětských let. "Teď je pro mě
velkou ctí setkávat se s nimi ve
skutečnosti," řekl v neděli velitel
základny, která od roku 1990 nese čestný
název Biskajská. U příležitosti 60. výročí
paravýsadku Out Distance v Ořechově na
Jihlavsku
dostal
v
sobotu
od
Československé obce legionářské pamětní
medaili. Patří k lidem, kteří se léta snaží o
rehabilitaci vojáků západního odboje.
Příslušníci RAF a jejich rodinní příslušníci
jsou stálými hosty základny. Té loni v
září, vzápětí po teroristických útocích v
USA, věnoval plukovník Jan Grygar,
navigátor
311.
československé
bombardovací perutě RAF originální
vlajku, kterou si původně chtěl vzít s
sebou do hrobu. Také první bitevník
L-159, který loni základna dostala do
výzbroje, pokřtil na letištní ploše jeden z
posledních žijících válečných pilotů
slavné 311 generálmajor Alois Šiška.
Rádio Praha 14.4.2002

Volksbank se bude ucházet o
Živnostenskou banku
Rakouská banka Volksbank
chystá
expanzi na český trh a zajímá se o vstup
do Živnostenské banky. Volksbank již
projevila
zájem
o
informační
memorandum, které by mělo být rozesláno
v nejbližších dnech. Svůj více než
85procentní podíl v ŽB prodává německá
Bankgesellschaft Berlin, která čelí velkým
finančním potížím. Zájem o případný
vstup do Živnobanky už potvrdily
německá HVB Bank, GE Capital Bank,
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pravděpodobná je rovněž účast italských
UniCredito a Banklntesa a německé
Bayerische Landesbank. Odborníci vesměs
favorizují dvojici HVB Bank a Unicredito,
mj. neúspěšné zájemce o Komerční banku.
Rádio Praha 16.4.2002

Premiér pokřtil knihu rad o tom, jak
přežít v zaměstnám
Knihu
Sebeobrana
zaměstnance
aneb Jak přežít v
zaměstnání
pokřtil v pátek
na
sjezdu
Českomoravské
konfederace
odborových
svazů (ČMKOS) v Praze premiér Miloš
Zeman. Po něm desky publikace polil
bílým vínem i místopředseda kabinetu
Vladimír Špidla. Jejich počínání přihlížel
vedle předáků jednotlivých odborových
svazů také předseda sněmovny Václav
Klaus. "Když jsem se podíval na titul, tak
jsem řekl, že je potřeba vydat i druhý díl s
názvem Sebeobrana důchodce. Musím
hájit své zájmy," řekl po křtu knihy
premiér.
Rádio Praha 19.4.2002

Státní dluh ke konci čtvrtletí vzrostl na
358,4 mld. Kč
Státní dluh České republiky dosáhl ke
konci prvního čtvrtletí letošního roku
358,4 miliardy korun a od konce loňského
roku tak vzrostl o 13,4 miliardy korun. Na
páteční tiskové konferenci to uvedl
náměstek ministra financí Eduard Janota.
Za růstem podle něj stojí především
úhrada dluhopisů na ztráty České
konsolidační agentury ve výši 12,1
miliardy korun.
Rádio Praha 19.4.2002

Letoun L-159 získal licenci USA na
vývoz do Indie
Americká společnost Boeing, menšinový
vlastník největší domácí zbrojovky Aera
Vodochody, získala od americké vlády
licenci na vývoz lehkých bitevníků L-159
do Indie. "Udělení licence je výsledkem
rozhodnutí vlády Spojených států v rámci
zmírnění sankcí pro vývoz vojenského

materiálu do této země," sdělilo v patek
Aero, které tak má údajně všechny
potřebné licence na export těchto letounů
do asijské země.
Rádio Praha 19.4.2002

Brněnský Zetor koupí slovenská HTC
Holding za 310 miliónů
Brněnského výrobce traktorů Zetor koupí
slovenská společnost HTC Holding za 310
miliónů konin Rozhodla o tom vláda na
základě doporučení České konsolidační
agentury, která vlastní 97,7 procenta akcií
strojírenské firmy. O Zetor se ucházela
ještě turecká Uzel Makina Sanayi. HTC
Holding s koupí akcií přebere veškeré
závazky brněnské firmy. Zetor má přitom
již několik let problémy s financováním.
Ty vedly k 19 měsíčnímu zastavení
výroby, která byla obnovena v říjnu 2000.
Podle dřívějšího vyjádření
vedoucí
sekretariátu představenstva HTC Holding
Marty Tkáčové je záměrem firmy z
krátkodobého hlediska odvrátit hrozbu
konkursu a udržet na současné úrovni
rozsah výroby a prodeje v Zetoru.
Rádio Praha 22.4.2002

Zemřel herec Vlastimil Brodský
Ve
věku
nedožitých
82
let
v
sobotu
zemřel
filmový
a
divadelní
herec
Vlastimil
Brodský,
který
patřil k
nejznámějším
a
nejoblíbenějším českým hercům.
2.
poloviny 20. století. Vlastimil Brodský
patřil k silné generaci českých herců,
vychovaných meziválečnou
divadelní
avantgardou.
Tradici
náročného
a
profesionálního herectví avantgardy si tito
herci takříkajíc "pronesli" obdobím
úpadku padesátých let. K Brodského
generačním kolegům a přátelům patří
Miroslav Horníček, Miloš Kopecký, Stella
Zázvorková, Jiří Sovák a další.
Rádio Praha 22.4.2002

ČR byla loni druhým největším
dovozcem elektřiny do Německa
Druhým největším vývozcem elektrické
energie do Německa byla loni po Francii
Česká republika. Ta se na celém
německém dovozu podílela více než
pětinou, uvedla německá energetická
federace VDEW. Česká republika loni

vyvezla do Německa 9,3 miliardy
kilowatthodin elektřiny, což bylo 21
procent celkového německého dovozu.
Naopak z Německa do ČR nešla téměř
žádná elektřina.
Rádio Praha 22.4.2002

která nemusí odpovídat jeho věku. "I
devítileté dítě může navštěvovat první
třídu. Děti se ale učí strašně rychle. Malí
Arméni,
Gruzínci,
Angolané
nebo
Afghánci navíc často bývají nejlepší ze
třídy," míní Pondělníček.
Rádio Praha 26.4.2002

Konec vkladních knížek v Čechách
Poslanci svými hlasy rozhodli, že ze světa
zmizí vkladní knížky. Jejich zakládání již
není možné od června roku 2000. Od
konce letošního roku tento typ spoření již
nebude v České republice možný vůbec.
Sňemovna tak chce zabránit anonymnímu
ukládání peněz, které vkladní knížky na
doručitele dosud umožňují.
Tyto vkladní knížky dnes spravuje v ČR
pouze Česká spořitelna. Na 6,5 milionu
účtů, které jsou přístupné pouze na heslo
bez udání jména, je v současné době
uloženo přibližně 117 miliard korun.
Uložené peníze si podle schválené novely
zákona klienti budou moci vybírat dále i
po skončení platnosti vkladních knížek, a
to po dobu ještě dalších deseti let.
Zrušení anonymních vkladů po České
republice žádala Evropská unie, neboť
umožňovaly praní špinavých peněz.
České listy 3/2002

Zákon o hranicích, který rozšiřuje
pravomoci policie, Senát nezměnil
Senátorům se nepodařilo změnit návrh
zákona o ochraně státních hranic. Zákon
rozšiřuje pravomoci policie při ochraně
státních hranic. Policisté mohou do
vzdálenosti až 25 kilometrů od hranice
vstupovat na soukromé pozemky- a
umisťovat zde závory či zátarasy. Mohou
prohlížet osoby, zavazadla a dopravní
prostředky a vstupovat do provozoven.
Někteří senátoři proto při debatě varovali,
že přijetí zákona zavede policejní stát.
Rádio Praha 26.4.2002

Mezi 3000 žadatelů o azyl je 477 dětí
mladších 15 let
Z více než 3000 lidí, kteří v Česku žádají
o azyl a žijí v uprchlických střediscích, je
nyní 477 dětí do 15 let. Podle českých
zákonů musejí navštěvovat základní nebo
speciální školu. "Pokud jsou třeba rodiče
negramotní, tak o vzdělání vlastních dětí
nemají většinou zájem. V táborech jsou
však i vysokoškolsky vzdělaní klienti,
kteří o vzdělávání svých dětí dbají," řekl
Petr Pondělníček ze Správy uprchlických
zařízení. Než dítě žadatele o azyl nastoupí
do školy, navštěvuje dětské centrum v
uprchlickém táboře. Učitel pak dítě zařadí
podle jeho vědomostí do konkrétní třídy,
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Zeman a Miller uctili v Terezíně
památku obětí nacismu
Premiér Miloš Zeman dnes se svým
polským protějškem Leszkem Millerem
položil věnce na Národním hřbitově v
Terezíně na Litoměřicku. Poté si prohlédli
část Malé pevnosti, kterou nacisté v roce
1940 přeměnili na věznici pražského
gestapa. Zahynulo zde na 32.000 vězňů,
dalších zhruba 100.000 zemřelo po
deportacích ve vyhlazovacích táborech.
Pietnímu aktu přihlíželo jen několik lidí.
Polský premiér řekl, že Terezín je velmi
podobný
koncentračnímu
táboru
v
Osvětimi, kde v plynových komorách v
letech 1940 až 1945 zemřelo asi 1,5
miliónu lidí, převážně Židů. "Už samotný
nápis 'Arbeit macht Frei' je stejný jako v
Osvětimi. Tato města utrpení jsou si velmi
podobná," uvedl Miller. Na tato děsivá
místa by lidé neměli zapomenout, dodal.
ČTK 27.4.2002

V Brně se střetli anarchisté s policií
Prvomájový pochod anarchistů v Bmě
provázely násilnosti. Zhruba dvě stovky
jeho účastníků se krátce po polední v
centru města střetly s policií, která se
anarchistům snažila zabránit v potyčkách
se skinheady. Při pochodu asi dvou set
skinů ulicemi Brna znělo bubnování a
výkřiky "nic než národ". Anarchisté nesli
transparenty s nápisy "Historie se nesmí
opakovat - zastavme neonacisty". Poté, co
povolená část demonstrace anarchistů
skončila, snažili se levicoví extremisté
dostat přes kordony policie k průvodu
skinů. Policisté na koních a s obušky
extremisty nakonec z centra Brna vytlačili.
Policie měla k dispozici i vodní dělo,
psovody, jízdní oddíly a pořádkovou
jednotku, která je vycvičená na zásahy
proti demonstrantům. I po skončení
demonstrací zůstala policie v pohotovosti.
Antifašisté totiž chystali v jednom z
brněnských klubů koncert. Holé lebky
navíc končily svoji manifestaci pokřikem:
"Teď je pochod, večer bude boj!".
Rádio Praha 1.5.2002

Nepoctiví taxikáři mohou za okrádání
zákazníků zaplatit až milión
Nepoctiví taxikáři možná již brzy budou

muset při opakovaném okrádání zákazníků
' zaplatit až miliónovou pokutu. Dosud
sankce činí pouze rozdíl mezi tím, co
taxikář podvodně vyúčtoval, a skutečným
jízdným. Záměr pražských radních přísněji
postihovat nepoctivé taxikáře dnes
podpořila Poslanecká sněmovna. Pokud
předlohu schválí i Senát a podepíše
prezident, mohli by úředníci udělovat
vyšší pokuty již za dva až tři měsíce.
ČTK 3.5.2002
N Česku vznikají romská ghetta
Etnická ghetta, naplněná vesměs sociálně
slabými Romy, vznikají podle dnešní
Mladé fronty Dnes (MfD) po celé České
republice. "Z různých zdrojů i vlastních
poznatků dnes víme zhruba o dvaceti
případech. Stát ale nemá prakticky žádné
nástroje, jak tomu zabránit, děje se to v
rámci platných zákonů," řekl listu šéf
Rady vlády pro záležitosti romské
komunity Roman Krištof.
ČTK 4.5.2002

Přehlídka vojenských aut zahájila
oslavy osvobození Plzně
Konvoj zhruba 60 historických, převážně
amerických vojenských automobilů z
druhé světové války přijel v neděli do
Plzně, kde začaly oslavy osvobození
americkou armádou v roce 1945. Jízdou
nazvanou Convoy of Remembrance 1945
si členové klubů vojenské historie z Čech
a dalších zemí připomněli všechny oběti
druhé světové války. V konvoji jeli i dva
američtí
veteráni.
Jedním
byl
dvaaosmdesátiletý Erik Petersen, jenž ráno
6. května 1945 jako první americký voják
vstoupil do Plzně.
Rádio Praha 5.5.2002

Za legalizaci konopí
Během víkendu se v Praze na Letenské
pláni pořádal happening za legalizaci
konopí. Během demonstrace nebyl nikdo
zraněn a kromě pěti menších incidentů
akce proběhla klidně.
Rádio Praha 6.5.2002

Budvar vyhrál v Německu
Budějovický
Budvar
je
jediným
pivovarem, který smí v Německu používat
ochrannou
známku
Budweiser.
Budějovickému Budvaru se podařilo
definitivně a nezvratně potvrdit práva k
ochranné známce Budweiser v Německu.
Zástupci bývalých Jihočeských pivovarů
se snažili zpochybnit loňské rozhodnutí
Vrchního zemského soudu v Kolíně nad
Rýnem, podle kterého jim bylo zakázáno

užívání ochranných známek Budweiser
Bürgebräu z důvodu zaměnitelnosti s
ochrannými známkami Budějovického
Budvaru na německém trhu. Podle
právnicky Budějovického Budvaru Heleny
Lejtnarové bylo podání Budějovického
měšťanského pivovaru zamítnuto jako
bezpředmětné a německý soud se jím
odmítl zabývat.
Český rozhlas, České Budějovice 6.5.2002

Lidé si u Českého rozhlasu připomněli
57. výročí květnového povstání
Lidé si v neděli u Českého rozhlasu
připomněli
57.
výročí
květnového
povstání
proti nacistům.
Pražským
povstáním, do kterého se zapojilo na 30
tisíc lidí, vyvrcholila na jaře 1945 séne
obdobných akcí z mnoha míst tehdejšího
protektorátu Čechy a Morava. Jedny z
nejtvrdších bojů se odehrály právě u
budovy Českého rozhlasu.
Radio Praha 6.5.2002

Američané přijeli do Plzně kvůli
tramvajím
Prověřit
dodávku
dalších dvou
tramvají pro
americký
Portland,
přijeli
do
Plzně
zástupci
tohoto oregonského města. V dceřinné
společnosti Škody Holding a.s. - Škoda
dopravní technika - už bylo vyrobeno pět
tramvají,
které
se
podílely
na
znovuobnovení tramvajové dopravy v
Portlandu, kam se vrátila po padesáti
letéch.
Podle
tiskového
mluvčího
Škodovky Karla Samce, zástupci Portland

Streetcar Inc. - což je obdoba našich
dopravních
podniků
počítají
s
rozšiřováním tramvajové dopravy, což
předpokládá nákup dalších vozů. Jejich
počet může dosáhnout až 19 kusů a dali se
slyšet, že i další tramvaje by měly
pocházet z Plzně.
Radio Plzeň 7.5.2002

Armáda rozmístí kvůli summitu
NATO v Praze rakety
Česká armáda chce kvůli bezpečnosti
podzimního summitu Severoatlantické
aliance rozmístit v Praze protiletadlové
raketové komplexy. Podle dnešního Práva
budou
na
vojenském
letišti
v
Praze-Kbelích
a
s
největší
pravděpodobností
půjde
o
mobilní
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protiletadlové rakety KUB. Ministr obrany
Jaroslav Tvrdík uvedl, že rakety budou
přímo na území Prahy. Místo ale odmítl
konkretizovat. Na bezpečnost při setkání
46 hlav států NATO a Partnerství pro mír
má dohlížet na 13.000 policistů. Podle
Práva by po celé tři dny měly nad Prahou
neustále kroužit dvě stíhačky a počítá se i
s příjezdem těžké bojové techniky na
pomoc policii v případě nepokojů. Do
Prahy od 20. do 22. listopadu se má sjet
asi 2500 oficiálních hostů a až 3000
novinářů. Celá akce bude stát přes 800
miliónů korun.
ČTK 9.5.2002
Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.36Kč.

Británie

1 GBP

49.06Kč.

100 JPY

26.30Kč.

Kanada

1 CAD

21.56Kč.

EMU

1 EUR

30.63Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.30Kč.

Slovensko

100 SKK

72.03Kč.

Švýcarsko

1 CHF

21.06Kč.

USA

1 USD

33.59Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 14.5.2002

Nový Zéland chce české turisty,
zrušení víz však zatím neohlásil
Nový Zéland chce lákat více českých
turistů. Po schůzce prezidenta Václava
Havla s ministrem zahraničí a obchodu
Nového Zélandu Philem Goffem to řekl
mluvčí prezidentské kanceláře Martin
Krafl. Novozélandský ministr, který ve
čtvrtek přiletěl na dvoudenní návštěvu
Prahy, s Havlem hovořil také o rozvoji
vzdělávání. "Chtějí rovněž, aby vzrostl
počet českých studentů na Novém
Zélandu," dodal Krafl. Cestování Čechů na
Nový Zéland ale zatím komplikují víza,
které tamní vláda zavedla pro české
občany kvůli přílivu žadatelů o azyl. O
vízech ale podle Krafla Havel s Goffem
nemluvili.
Podle konzulátu Nového
Zélandu není vyloučeno, že Wellington už
letos pro Čechy vízovou povinnost opět
zruší.
O
obnovení
oboustranného
bezvízovém
styku
usiluje
české
ministerstvo zahraničí.
Rádio Praha 10.5.2002

® ® ®

a a SCovettAfac

yo-

konania je najmä možnosť získať dobre platené pracovné miesto,
na ktoré by ich inak nezobrali. „Rozdiel v nástupnom plate
absolventa strednej a vysokej školy je 3- až 5 000 korún,“
povedala nám pracovníčka personálnej agentúry Nosluš. Získanie
vysokoškolského diplomu je všade dôležitým predpokladom
uchytenia sa na trhu. Nasvedčuje tomu aj to, že niektorí sa ho
snažia získať bez námahy a jednoducho si ho zaplatia. Hovorí sa
o 200-tisícoch až miliónoch korún za diplom z našej vysokej
školy „Nemáme s falošným diplomom skúsenosť, no počuli sme
klebety o tom, že je možné zaplatiť si ho,“ povedal nám dekan
Pedagogickej fakulty v Bratislave Miron Zelina, ďalej uviedol,
že si nevie predstaviť, ako by to bolo možné, pretože aj keď
diplom podpisuje dekan a rektor školy, prechádza rukami ešte asi
20 pracovníkov a uplatiť by bolo potrebné všetkých.
Národná Obroda 25.4.2002

SNS protestuje!
Slovenská národná strana protestuje proti
vyhláseniam maďarského premiéra Viktora
Orbána o rozšiřovaní vlasti na celú
Karpatskú kotlinu ako aj zjednocovaniu
mimo hraníc Maďarska. Uvádza sa to v
dnešnom vyhlásení, ktoré TASR poskytol
podpredseda národniarov a tieňový minister
zahraničných vecí SNS Peter Súlovský. Upozorňuje, že podobná
rétorika a na nej postavená politika viedla v Európe k závažným
konfliktom s tragickými dôsledkami. SNS nemilo prekvapilo, že
Ministerstvo zahraničných vecí SR ponechalo tieto výroky bez
povšimnutia považujúc ich za nepodstatnú predvolebnú rétoriku.
Národniari považujú za neprijateľné, aby vláda SR ponechávala
bez reakcie hrubé výpady proti vlastnej suverenite, dodal. Orbán
v piatok v relácii verejnoprávnej Maďarskej televízie uviedol, že
"domov je širší ako Maďarsko, lebo sa rozprestiera v celej
Karpatskej kotline".
TASR 14.4.2002

Zastavili stíhanie rómskej novinárky Havrľovej
Najprv obvinili policajta, potom novinárku, odísť z funkcie
musel krajský riaditeľ
Prokuratúra zastavila trestné stíhanie rómskej novinárky Denisy
Havrľovej. Potvrdila to včera riaditeľka kancelárie generálneho
prokurátora SR Daniela Špačková. Novinárku Havrľovú obvinil
z trestného činu v polovici apríla prešovský vyšetrovateľ práve
na základe pokynu prokurátora okresnej prokuratúry. Podľa
uznesenia vyšetrovateľa mala novinárka Havrľová 8. februára v
budove jarovnického obvodného oddelenia polície hrubo uraziť
službukonajúceho policajta Petra S. Po tom, ako vošla do
budovy, podala mu ruku, pričom policajt jej gesto neopätoval.
Novinárka sa podania rúk dožadovala, a keď napriek tomu
nereagoval, zvýšeným hlasom mu viackrát povedala, že je rasista.
Údajne mu tiež povedala, že do večera policajtom nebude a
chcela hovoriť s jeho nadriadenými. Svedkom incidentu bol
podľa vyšetrovateľa občan, s ktorým policajti v tom čase
vykonávali na stanici procesný úkon. Podľa novinárkinej verzie
policajt po tom, ako naznačila podanie ruky, reagoval slovami
„Ja ruky hocikomu nepodávam“. Havrľová sa ho vraj spýtala, či
preto, že je rómska novinárka, a on jej odpovedal protiotázkou,
či má hygienický preukaz. D. Havrľová podala na policajta
sťažnosť, ktorú preveroval Úrad inšpekčnej služby Ministerstva
vnútra SR. Podľa ich záverov Peter S. zákon neporušil. Úrad
inšpekčnej služby odporučil krajskému riaditeľovi prijatie
opatrení, na základe ktorých by sa policajti mali podobným
situáciám vyhnúť Minister vnútra Ivan Šimko vtedy označil
záver prešetrovania.,-inšpekčného úradu za alibistický. Pri
neformálnom stretnutí si o niekoľko dní s Denisou H. podali
symbolicky ruky. Kvôli celej kauze musel z funkcie odísť
Krajský riaditeľ PZ v Prešove Jozef Vojdula.
TASR 27.4.2002

Asi tretina maturantov skončí na úrade práce
Stredné školy už v máji opustí približne 75-tisíc absolventov.
Odborníci upozorňujú, že budú mať podobný osud ako ich
predchodcovia. Prácu si nenájde ani polovica z nich a viac ako
tretina skončí na úrade práce. Len štvrtina maturantov bude
študovať na vysokých školách. "V porovnaní s vyspelými
krajinami je to podstatne menej. V krajinách Európskej únie na
univerzitách študuje asi polovica maturantov," tvrdí ministerstvo
školstva. Vláda preto chce, aby sa podiel univerzitných študentov
v najbližších rokoch zvýšil aspoň o desať percent. Práve nízky
podiel vysokoškolákov je podľa expertov jednou z príčin vysokej
nezamestnanosti mladých. Úrady práce dnes evidujú viac ako 21
000 absolventov stredných škôl. Väčšina z nich prišla z
odborných škôl a učilišť. Najväčší nával bol v lete, keď sa na
úrad prihlásili skoro všetci. Aspoň na niekoľko mesiacov využili
starostlivosť štátu, keď poberali sociálne dávky.
Pravda 20.4.2002

Špekulácie s falošnými vysokoškolskými titulmi
Nie ste spokojný so svojím životom, pomôžeme vám. Zvýšte si
kvalifikáciu. Aj s takouto ponukou sa môžete stretnúť na
internete, kde vám ponúkajú diplomy zahraničných vysokých
škôl. Cenu však neuvádzajú. „Naši občania k nám prichádzajú s
takýmito dokladmi a pýtajú sa, či by sa dali uznať,“ povedala
nám riaditeľka Strediska ekvivalencie diplomov Mária
Hrabinská. ďalej uviedla, že s priamou žiadosťou väčšinou
nechodia, pretože vedia, s čím prichádzajú, avšak skúšajú.
Jedným z posledných prípadov bol aj falzifikát, ktorý predložil
náš občan úradu práce. Išlo o diplom Švédskej kráľovskej
univerzity v Štokholme. „Úrad práce, ktorý inak nezvykne
žiadať overovanie takýchto dokladov, nás tentoraz oslovil,“
hovorí M. Hrabinská. Takáto škola sa však v zozname
nenachádzala a v anglickom texte diplomu bolo plno chýb.
Podozrivé však bolo už len to, že sa v názve objavilo slovo
kráľovská. Tento pojem je vo Švédsku chránený zákonom a
nikto ho nemôže použiť na to, čo kráľovské nie je. Motívom

Levičanovi zhabali aj strieľajúce pero
Priekupníci sa chystali dodávať Čechom aj guľomety
Pri kontrole vozidla Alfa Romeo 50-ročného Levičana policajti
minulý piatok zaistili ruský samopal, dve guľovnice, tri krátke
strelné zbrane kalibru 9 mm, 300 metrov bleskovíc a väčšie
množstvo nábojov.
Pokračovaní na strane 14
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. Sportovní události
smnáctiletá
Kateřina
Kůrková
vybojovala na Světovém poháru v
Sydney bronzovou medaili ve střelbě ze
vzduchové pušky na 40 ran. Juniorská
vicemistryně
Evropy
z
nedávného
šampionátu v Soluni se dokázala prosadit
i mezi dospělými a prohrála jen se
zástupkyněmi asijské střelecké školy. Z
vítězství a zároveň absolutního světového
rekordu v kvalifikaci (400 bodů) se
radovala Korejka Min-Young Seo.
Rádio Praha 12.4.2002

Ticina,
vedeného
Veronikou
Chaloupkovou. Třetí místo patřilo Fire
Hyppingovi, který koncovkou předstihl v
cíli Henriho Hammeringa.
ČTK 25.4.2002

Kto potvrdí dominanciu - Ferrari či
Williams?
Piatkový tréning pred Veľkou cenou
Španielska v Barcelone vyhral Nemec
Michael Schumacher

Česká sportovní gymnastika se téměř
po čtvrtstoletí blyští medailovými
kovy.
Martin Konečný vybojoval mezi juniory
na evropském šampionátu v Patrasu zlato
na hrazde, pridal stříbro v přeskoku,
skončil šestý ve víceboji a osmý byl ve
finále na bradlech. Sedmnáctiletý mladík
z klubu SK Hradčany Praha je považován
za
budoucnost
české
sportovní
gymnastiky.
Rádio Praha 30.4.2002

SLOVENSKO SA STALO
HOKEJOVÝM MAJSTROM
SVETA!!!

D

vojnásobný medailista z amatérského

mistrovství světa v boxu Lukáš
Konečný vyhrál mezinárodní mistrovství
Německa. Ve finále lehké střední váhy do
sedmdesáti tří a půl kilogramu porazil
rodák z Ústí nad Labem na k.o. Albánce
Drineje.
Rádio Praha 14.4.2002

Řecko - Česká republika 0:0
Čeští fotbalisté hráli v přátelském utkání v
Janině s Řeckem 0:0. Po bezbrankové
remíze před třemi týdny ve Walesu se ani
tentokrát střelecky neprosadili, přestože
měli několik šancí.
ČTK 17.4.2002

Janočko očaril vedenie Anderlechtu
Slovenský futbalový reprezentant a hráč
Austrie Viedeň Vladimír Janočko očanl
svojím výkonom v stredajšom priateľskom
zápase Belgicko - Slovensko (1:1) vedenie
bruselského klubu Anderlecht. Napísal to
včera belgický denník La Demiere Heure.
"Jednoducho to bol najlepší muž na
ihrisku," citujú noviny nemenovaného
vysokého predstaviteľa klubu.
Pravda 20.4.2002

Orlík překonal český klusácký rekord
na trati 2725 metrů
Ozdobou dnešního klusáckého podvečera
na závodišti ve Velké Chuchli byl výkon
pětiletého zástupce stáje Popcom Orlíka,
který v hlavní jízdě, Ceně Tillherra
sázkové kanceláře Fortuna, vytvořil
kilometrovým časem 1:16,0 minuty nový
český rekord na trati 2725 metrů.
Dostih dotovaný 120.000 korunami pojal
Jaromír Kotásek v sulce loňského vítěze
slovenského derby ve velkém stylu a již od
prvních metrů se začal svým pěti
soupeřům mocně vzdalovat. Orlík si s
nimi pohrál jako kočka s myší a v cíli měl
náskok 16 délek na nejbližšího z
protivníků, poprvé bez chyby jdoucího

Michael Schumacher (vľavo) pred VC
Barcelony diskutuje s austrálskym tenistom
Hewittom.

Monopost tímu BMW Williams FW24
pokladajú odborníci na ef jednotku za
najspoľahlivejší v úvode sezóny. Z ôsmich
štartov dokončili autá Franka Williamsa
preteky sedemkrát, no zdá sa, že majú ešte
úspešnejšieho konkurenta. Je ním nový
model Ferrari F2002. Červený monopost
štartoval trikrát (v Brazílii na ňom jazdil
iba Michael Schumacher a v Imole už aj
Barrichello), trikrát preteky aj dokončil a
navyše nie zle: dvakrát bol v cieli prvý a
raz druhý! Dvadsať bodov z 34, ktoré má
na konte líder šampionátu Michael
Schumacher, sa teda dá pripísať aj novému
autu, nesmieme však zabudnúť na to, že aj
s
minuloročným
modelom
skončil
nemecký pilot raz prvý a raz tretí.
Štvornásobný majster sveta však nerád
porovnáva a tvrdí, že všetky tri posledné
modely Ferrari boli svojím spôsobom
jedinečné. „Dá sa to povedať takto: Ferrari
v roku 2000 bolo fantastické, model 2001
bol triedou sám pre seba a F2002 má
podobný začiatok a rovnaké ciele, ako
jeho predchodcovia,“ povedal Schumi.
„Každé auto má svoj limit, a keď sa k
nemu dostanete, tak sa akýkoľvek
monopost riadi ťažko. Vždy budú
problémy
s
nedotáčavosťou
a
pretáčavosťou a nezáleží pri tom, ako
rýchlo jazdíte. Tieto komplikácie sú však
pre pretekárske automobily typické.
Jediné, čo sa mení, je limit, ktorý sa
posúva stále ďalej,“ tvrdí Schumacher.
TASR 27.4.2002
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Návrat Slovenských hokejistů do
Bratislavy
Slovenská
hokejová
reprezentace
vybojovala poprvé v historii titul mistrů
světa. Na šampionátu v Goteborgu
zakončili svěřenci Jána Filce své tažení
vítězstvím ve finále 4:3 nad Ruskem.
Rozhodující gól dal minutu a čtyřicet
sekund před koncem Peter Bondra.
Slováci dosud měli z mistrovství světa
jedinou medaili. Předloni v Petrohradu
prohráli v boji o zlato s českým týmem a
skončili druzí.
Rádio Praha 12.5.2002
ubilejní
desáté
vítězství
v
profesionálním ringu si v připsal český
boxer Lukáš Konečný. Dvojnásobný
bronzový medailista z amatérského
mistrovství světa ukončil duel s Maďarem
Gáborem Baloghem v lehké střední váze
již ve druhém kole a i nadále má
stoprocentní bilanci. Šest z deseti zápasů
navíc vyhrál k.o.
Rádio Praha 12.5.2002

J

STUDENÁ VALKA 1946-1989 (Josef Kalvoda)
(Nakladatelství DÍLO, 2001, PO BOX č. 78, Kladno)
Kniha má 1,240 stran)

odporu, to znamenalo více než čtyřicetileté značně
demoralizující čekání na osvoboditele s velkým o.
V roce 1981 byl zvolen americkým prezidentem bývalý
filmový herec Ronald Reagan. Konečně pravý muž na pravém
místě! Reagan nazval bez diplomatických ohledů Sovětský svaz
“říši zla”. Vyhlásil konec ústupků a nekompromisní politické,
hospodářské a vojenské, možno říci křížové tažení proti
veřejným i tajným komunistickým světovládným plánům. Rozjel
na plné obrátky zbrojní program, jehož tempu se sovětské
hospodářství nemohlo vyrovnat. Mišovi Gorbačevovi nezbylo,
než se vžít do velice populární role rozumného inteligentního
komunisty s lidskou tváří a uvolnit kontrolu v impériu zla be
míry a hranic, s podmínkou, že vedoucí funkcionáři nebudou
postaveni před soud za zločiny spáchané ve jménu třídní
genocidy. Za tohoto předpokladu zvolil čs. komunistický
parlament na sklonku 1989 Václava Havla prezidentem. Havel si
svázal ruce.
O nečekávané změny v Sovětském svazu, jeho satelitech a
teroristických komunistických organizacích po celém světě se
bezesporu Ronald Reagan zasloužil ze všech amerických
prezidentů nejvíce. Podle Cholínského byl “morálním vítězem
studené války”. Bez tvrdé linie Reagana a jeho nástupce George
Bushe by sotva došlo na počátku listopadu 1989 k rozbourání
berlínské zdi a následných událostí v ČSR a celém ruském
impériu. Zda jde o změny opravdové anebo předstírané pro
přechodné potěšení idologického nepřítele ukáže budoucnost.
Pokud v Rusku vládne KGB není věc míru, svobody a
demokracie nikde na světě natrvalo zaručena. Komunismus
prohrál ve studené válce jenom propagační a hospodářskou
bitvu, nebyl poražený na válečném poli. Počet kágébistů se
zvýšil od pádu Gorbačeva ze 400 na 600 tisíc mužů a žen! Ve
dne v noci mě vrtá v hlavě otázka: proč?
Statislav Bertou, Queensland, Austrália

PhDr. Josef Kalvoda (1923-1999) byl profesorem dějin a
politických věd na univerzitě St. Joseph College, ve West
Hartfordu ve státě Connecticut, USA. Od roku 1954 byl
předsedou Křesťanského demokratického hnutí v exilu.
Publikoval několik knih v angličtině a češtině. Napsal velký
počet studií a článků pro americký a exilový tisk. V roce 1980
byl u příležitosti prezidentských voleb Členem výboru “Vědci
pro Reagana a Bushe”.
Kniha o historii tzv. studené, ale ve skutečnosti často vřelé
války, obsahuje mimo Kalvodových článků také komentáře
Rudolfa Kopeckého, Emila Ludvíka, Roger W. Robinsona,
Stéphanea Courtoise a Gabriela Schoenfelda, obsahově
zapadající do konceptu sborníku. Předmluvu napsal mladý
historik a nakladatel Jan Cholínský, pod titulem, “Čekání na
Reagana”.
Předpoklady
prezidenta
Roosevelta
o
Stalinově
mírumilovnosti a příklonu k demokratickému systému, o kteiých
ho zaníceně přesvědčoval Edvard Beneš během dvou návštěv v
roce 1943, se ukázaly jako zbožná přání. Všemi revolučními
mastmi mazaný Stalin zakázal v roce 1941 činnost Komintemy,
ba dokonce i zpívání Internacionály, ale - když Roosevelt a
Churchill přiletěli na počátku února 1945 do Jalty, uvítala je na
letišti řízná vojenská kapela - s Internacionálou! Stalin během
historických jednání prohlásil, že “bolševická revoluce není na
vývoz!” Jeho krásný zpěv nalapal jen těžce nemocného
amerického prezidenta.
Vývoj politických událostí v zemích osvobozených ke konci
H. světové války Rudou armádou naznačil některým západním
činitelům, že Stalin nemínil vodou a vodkou zapité sliby o
poválečné spolupráci se západními mocnostmi vážně. Vítězný
generalissimus byl přesvědčený, že nacistickou válkou
zpustošená Evropa byla zralá na spadnutí Sovětskému svazu do
klína. Když ne samočinně, tak s pomocí podvratné činnosti a
invaze, kterou pilně plánoval.
Počátek historie tzv. studené války možno datovat varovným
projevem Winstona Churchilla “o železné oponě” od Baltu až k
Adriatickému moři, na univerzitě ve Fultone, USA, v březnu
1946. O rok později vyslovil prezident Truman doktrínu o
podpoře zemí ohrožených komunismem. V červnu 1947 byl
vyhlášen Marshallův plán o hospodářské pomoci evropským
zemím. V září vznikla Kominforma. V únoru 1948 se zmocnili
komunisté moci v ČSR. V dubnu 1949 se ustavila Organizace
Severoatlantické smlouvy (NATO). Všechny důležité události
jsou zaznamenány v chronologii na konci knížky.
Kalvoda a další autoři podrobují nemilosrdné kritice jednání
amerických prezidentů Eisenhowera, Johnsona, Nixona a
Cartera. V předvolebních údobích slibovali rozhodnější postup
vůči sovětské rozpínavosti po celém světě, majíce na vědomí, že
v USA žijí miliony přistěhovalců voličů evropského původu. Po
volbách však pokračovali v ústupnosti vůči ruské aroganci,
zavánějící mnichovanstvím. Pro národy pod sovětskou
kontrolou, exulanty a skupiny volně organizovaného domácího

Velikonoční idyla
Na jaře, ty všechny naše vlaštovičky z daleké ciziny se zpátky do
Čech vracejí, když skončily ty jejich daleké cestičky a příroda zas
dýchá novou nadějí.
Sluníčko, když tou svojí zlatou září přírodu ze spánku už
probudí, zase každý se z toho jen moc vesele tváří a šťasten jest
v tom krásném jarním čase.
V té nejkrásnější době v tom celém roce ať radost Vás jen stále
v srdci hřeje, a jen moc příjemně další velikonoce Vám každý
náš krajan už zase přeje!
Pro čtenáře Střípku - Čriepku napsal a zasílá s tímto dalším
uctivým pozdravem krajan Evžen Doubek, Auckland__________
Redakce se omlouvá za pozdní uveřejnění této básně pro
nedostatek místa v posledních dvou číslech.

NOVINY čtrnáctideník vychází v Sydney pro krajany
v Austrálii, Novém Zélandě a Tichomorských
ostrovech. Předplatné na půl roku je: 25.00 AUD
včetně poštovného. Objednávky posílejte na adresu:
NOVINY, The Wentworth Bldg., B. 62, University of
Sydney 2006, Austrália
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Pán jde kolem školy a překvapeně hledí na řadu aut
světových značek, parkujících před budovou. “A pak
že učitelé mají malé platy,” prohodí ke školníkovi.
Školník mu ale vysvětlí: “To nejsou auta učitelů, pane, ale
jejich žáků...”

©

Přijde začínající jezdkyně do jízdárny a povídá:
“Chtěla bych si najmout jezdeckého koně. Jak
dlouho na něm mohu jezdit?”
“To je těžké, slečno,” povídá koňák, “zaplaťte si na
půlhodiny a jak dlouho budete jezdit si domluvte s
koněm...”

©

’’Pane vrchní,” volá nespokojený host, “tady v tom
ubrusu je díra!” “Děkuji za upozornění, pane, hned
vám přinesu jehlu a nit!”
<77\Číšník nechtě vrazí do hosta a vylije mu pivo za krk.
</Na chvíli se zarazí, ale pak praví: “Budete si přát
ještě jedno?”

Pán jede ve vlaku a proti němu sedí děda, celý v
černém, a tváří se jako boží umučení. “Kampak
jedete?” snaží se ho pán rozveselit. “Na sraz abiturientů. ”
“No... to je přece veselá událost, ne?” “Jak se to vezme...
už potřetí tam budu sám...”

©

Víte, jak zdravotně nezávadně popíjet alkohol? Ne?
Tak pozorně čtěte!
Koupíte si láhev vaší oblíbené značky a praštíte se s ní
silně do své hlavy. Výsledek vás překvapí. Hlava bude
bolet, jako po flámu, ale ledviny i játra si libují...

©

©

Nad ránem znamenajícím nástup Nového roku, se
motají dva pánové kolem dvou stromů a jeden
povídá druhému: “Neboj se, kamaráde, už brzo se z toho
lesa vymotáme, já to tady dobře znám...”

Na taneční zábavě povídá kamarád kamarádovi:
“Podívej, s tou nádhernou kočkou jsem teď před
chvílí tančil valčík!” “Ale vždyť to byla polka!”
“Polka? Ale mluvila úplně perfektně česky!”

©

Tak vidíte, už je venku!

Mužstva jsou nastoupena na trávníku, skotský
rozhodčí vytahuje šilink a vyhazuje ho do vzduchu.
Ale na zem nedopadl, ještě ve vzduchu ho chytil skotský
fotbalista ve službách místního týmu. Usměje se pak na
rozhodčího a povídá: “Tak vidíš, McDonalde, že jsem ten
šilink, co mi dlužíš už sedm let, z tebe dostal!”

©

©

Ve škole vysvětluje paní učitelka žákům, jak příroda
vyrovnává různé handikapy: “Když je někdo
například slepý, tak má zase lépe rozvinutý hmat a sluch.
Znáte někdo nějaký podobný příklad?” Přihlásí se
Pavlínka: “Náš Radek má jednu nohu kratší, ale zato má
zase tu druhou delší...”

Z komárů letos strach mít namusíme. Zase na ně
vyzkoušeli nějaký nový postřik

Ptá se pan učitel třídy při hodině přírodopisu:
“Povězte mi, děti, kdo z vás už někdy viděl skopce?”
Přihlásí se Věrka: “Já, pane učiteli, a dokonce vidím i do
kopce!”

Radí trenér hokejovým hráčům: “Chlapi, dneska při
zápase žádné žvýkačky! Rozhodčí je hluchý jako
poleno, mohl by si myslet, že mu nadáváte.”

Víš, proč se hraje ragby se šišatým míčem?”
Vím. Když se po tom balónu válí pořád takové
vazby, tak jak má vypadat?”

”Tati, co je to zasnoubení?” “To je něco takového,
jako když dostaneš na Vánoce horské kolo, ale jezdit
na něm můžeš stejně až na jaře.”

©

©

©
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Pokračování ze strany 10
Mal pri sebe aj strieľajúce pero, ktoré je považované za zákernú
zbraň. Zadržanie Levičana je súčasťou dlhodobej spoločnej
policajnej akcie našich a českých útvarov na odhaľovanie
organizovaného zločinu. Pod krycím názvom Verona dostali naši
špecialisti už dávnejšie informácie od českých kolegov o
ilegálnom predaji zbraní podsvetiu našich západných susedov.
Pri následných domových prehliadkach policajti našli aj u
druhého podozrivého ďalší ruský samopal, po domácky
vyrobenú strelnú zbraň so sklopnou opierkou, náboje, tlmiče,
desiatky súčiastok a nákresy na výrobu zbraní. Viaceré zbrane
boli streľbyschopné. Obidvoch mužov obvinili z nedovoleného
ozbrojovania a sudca ich vzal do vyšetrovacej väzby. Zaistené
zbrane mali smerovať do Čiech a v prípade obchodu "bez
problémov" bol podľa polície pripravený ďalší ilegálny obchod.
Zo Slovenska mali byť do Čiech predané aj vojenské zbrane napríklad guľomety.
Nový Čas 9.5.2002

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

Vážení přátelé,
dovolte, abychom vás informovali o složení nového
výboru Spolku Čechů a Slováků v Aucklandu, zvoleného
14.4.2002 na Generální schůzce v Leicester Halí v
Ellerslie. Z třiceti platících členů bylo přítomno 13 a 2
hlasy byly poslány písemně. Výbor byl zvolen
jednohlasně v tomto složení:
Předseda - Jaromír (Mirek) Pištora
Tajemník - Marcela Grosmanová-Rees
Pokladník - Marika Maher
Kulturní referent - neobsazeno
Sportovní referent - neobsazeno
Referent pro dětské akce - Michaela Mašková-lmrie
Člen, správce knihovny a videotéky - Zuzana Krištofova

zurinda a Mikloš hovorili na Britsko-slovenskom fóre o
reformách a boji proti korupcii. Vedúci obchodného
oddelenia Britského veľvyslanectva v Bratislave Simon Digby
označil Slovensko za krajinu atraktívnu pre investorov. Vyhovuje
im najmä jeho geografická poloha, ale aj kvalifikovaná a pritom
lacná pracovná sila.
Pravda 12.5.2002

D

Jak vidíte, nemáme letos kulturního ani sportovního
referenta. Jejich funkce spočívá v informování členů o
veřejných kulturních a sportovních akcích a spolu s
ostatními členy výboru pořádat buď společné klubovní
návštěvy těchto akcí nebo organizování vlastních akcí
klubu. Pokud máte někdo zájem o tuto práci, vaše pomoc
je vítána.

New Zealand Foreign Minister Goff offers
youth exchange programme
New Zealand’s Foreign Minister Phil Goff brought with himto
the Czech Republic a proposal for the creation of youth exchange
programmes and presented it to his Czech counterpart, Jan
Kavan, Goff told ČTK today. If all goes well, Goff said, the
programme could begin to work by the end of the year. At the
beginning, about 100 Czechs between the ages of 18 and 30
could live and work in New Zealand for one year a nd about the
same number of New Zealanders could live in the Czech
Republic. According to Goff, this number could gradually
increase. New Zealand already has such a programme with eight
other countries: Great Britain, Italy, Ireland, Germany and Spain,
for example. Finland is also negotiating the programme. Goff
added that young Czechs have an increased interest in studying
English in New Zealand. “We have quality education, a relatively
low cost of living and low course fees,” he said. Goff and Kavan
also discussed visas that New Zealand unilaterally installed for
Czech citizens because of an influx of asylum seekers. Goff said
that his country wants to rethink its decision and remove the
visas, but Wellington must first be sure that Czech Romanies
will not abuse New Zealand’s asylum policy. According to Goff,
the asylum system is currently changing in New Zealand. It
should be more effective with decisions on seekers in six months
rather than the current two years, he saiď Goff also discussed
mutual trade, which he said was lacking. According to the Czech
Foreign Ministry, the total trade last year amounted to ten
million dollars with seven of that being New Zealand export.
Goff also supported Kavan’s candidacy for the chairmanship of
the UN General Assembly for the 2002 - 2003 term.
ČTK 9.5.2002

Nově ustanovená funkce referenta pro dětské akce
vychází z iniciativy Míši Maškové-Imrie, která chce
pořádat společné akce pro ty z vás, kteří máte děti a
nechcete, aby úplně ztratily rodnou řeč. Pokud máte zájem
se s Míšou na těchto akcích podílet, kontaktujte ji.
E-mail: sharkattack@actrix.co.nz
Telefon: 521 9414

Nová správkyně knihovny a
Krištofová, má telefon: 576 8135

Zuzka

videotéky,

Váš výbor

N.B.S. Kurzový lístok platný od 14.5.2002
Austrálie

1 AUD

25.42Sk.

Česká republika

1 CZK

1.38Sk.

EMU

1 EUR

42.52Sk.

USA

1 USD

46.43Sk.

V. Británie

1 GBP

67.95Sk.
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Kurzy Českého jazyka

25, Valná Hromada Českého a
Slovenského Klubu ve Wellingtonu
Milí přátelé
v neděli 12. května jsme se sešli už po 25té na Výroční
schůzi našeho klubu. Čtvrt století se tedy scházíme, ať už
na tanečních zábavách, středečních schůzích, piknicích, v
kině, při sportu, u příležitosti různých návštěv nebo na
akcích pořádaných jinými etnickými skupinami. Do roku
1989 jsme měli mnoho práce s podporou uprchlíků z
bývalého Československa, za které se náš klub zaručoval.
A jelikož nás tady není mnoho, každý přispěl. Proto bych
ráda poděkovala všem, kteří klub jakkoliv podpořili a tím
umožnili naši úspěšnou čtvrt století dlouhou existenci.
25tý rok naší existence se nelišil příliš mnoho od
předcházejících roků. Scházeli jsme se každou první
středu v měsíci, 2x jsme měli piknik v Belmont Domain
a jednou jsme se sešli v restauraci Valentines v Petone na
oběd.
V lednu jsme měli příležitost poznat generálního
konzula České republiky Ing. Jaroslava Dolečka a jeho
manželku, v únoru přišel na naši středeční schůzku
velvyslanec České republiky Ing. Jaroslav Sládek s paní.
Informoval nás hlavně o volbách v České republice a
odpověděl na otázky členů.
Slovenská část klubu s nadšením přivítala rozhodnutí
velvyslankyně Slovenské republiky Dr. Anny Tureničové
uspořádat recepci na oslavu státního svátku Slovenské
republiky - Dne ústavy - zde ve Wellingtonu. Velmi
pěkného večera 30. srpna se zúčastnilo hodně slovenských
krajanů a též několik českých.
Střípky - Čriepky spolehlivě vycházely (kromě května a
června 2001, když redaktor byl na dovolené v Evropě),
díky obětavé práci redakce a finanční podpoře od
Ministerstva zahraničních věcí České republiky - odboru
krajanských a nevládních styků. Časopis je pojítkem a
zdrojem informací nejen pro členy klubu, ale pro mnoho
dalších krajanů po celém Novém Zélandu a i jinde ve
světě. Každý příspěvek je vítaný.
V březnu jsme obdrželi 11 video-kazet z velvyslanectví
ČR v Canbeře. Videa budou k dispozici na středečních
schůzkách kde si je můžete půjčit a vrátit na další schůzi.
Pokladní zpráva byla schválena. Nový výbor zvolen ve
starém složení. Revizory účtů byli zvoleni pan Paulik a
pan Cejnar.
Po živé diskusi jsme se dali do občerstvení, plni elánu
do dalšího čtvrtletí.
Předsedkyně klubu, Jana Baborová
Mimo kurzu Českého jazyka v Dobrušce, který je

pořádán již několik let, je též nabídka na těchto
univerzitách a školách -♦

Teaching of the Czech Language for Foreigners in the
Czech Republic
List of Higher Education Institutions and National
Language Schools that can provide information on the
Czech language study options, state examinations in the
Czech language, course fees and other relevant
information.
Praha - Univerzita Karlova - postgraduate level, doctoral
study programe of the Czech language.
Praha - Univerzita Karlova - postgraduate level, doctoral
study programe of the Czech literature.
Praha - Univerzita Karlova - 1. master study programe,
study field “Czech as a Foreign Language”
2. two-term course of the Czech language,
literature, culture and history “Czech Studies”
c) beginners (the language of instructions is English)
d) advanced (the language of instructions is Czech)
course fees for self-paying students: USD 2,020
3. courses of the Czech language for self-paying
students
4. Summer School of Slavonic Studies - a month’s
intensive course of the Czech language, literature,
culture and history (course fees for internal self-paying
students: USD 980; for external self-paying students:
USD 460)
This is only a sample of types of programmes the schools
have to offer. There are schools running courses in Czech
language in another towns and cities in Czech Republic.
Students interested in these courses can obtain addressess,
E-mail addressess, phone numbers and more informations
from the club treasurer: Ph. 4 478 5977
or club president: Ph. 4 567 0510
Courses in Czech language can also be studied in:
Brno - Masarykova univerzita Filozofická fakulta.
Kabinet češtiny pro cizince.
Olomouc - Univerzita Palackého Filozofická fakulta.
Olomouc - Univerzita Palackého Pedagogická fakulta.
Plzeň - Západočeská univerzita Pedagogická fakulta,
katedra českého jazyka a literatury.
Ostrava - Ostravská univerzita Filozofická fakulta
Opava - Slezská univerzita Obchodně-podnikatelská
fakulta v Karviné.
Hradec Králové - Univerzita Hradec Kálové Pedagogická
fakulta - Ústav českého jazyka a literatury.
Praha 1 - Státní jazyková škola.
Praha 8 - Státníjazyková škola.
České Budějovice^- Státní jazyková škola.
Plzeň - Státní jazyková škola.
Liberec - Státní jazyková škola.
Brno - Státm jazyková škola.
Zlín - Státní jazyková škola.
Ostrava - Státní jazyková škola.
Frýdek-Místek - Státní jazyková škola.
Velvyslanectví České republiky, Canberra, Dr. Jaroslav Domas
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Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 5. června 2002 v 19.30 hod.
Slepice na kari
4 slepičí stehýnka, 1 silnější plátek anglické slaniny (bacon), 1 cibule, 2 stroužky
česneku, 2 lžíce rajčatového protlaku, špetka nastrouhaného muškátového oříšku,
sůl, pepř, 4 kuličky nového koření, 1 lžíce kari koření, asi 1/2 hrnku drůbežího
vývaru.

Slepičí stehýnka (též můžeme použít jiné části slepice) uvaříme v osolené vodě
téměř do měkká. Slaninu nakrájíme na kostičky a roztavíme. Na slanině
osmahneme cibuli a opečeme porce slepice. Osolíme, okořeníme pepřem,
muškátovým oříškem a kari kořením. Přidáme prolisovaný česnek, rajčatový
protlak, nové koření, podlijeme vývarem a priklopené pokličkou dusíme doměka.

Slepice na kari se podává s rýží nebo s těstovinami.
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (lne.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332,
Wellington, NewZealand. Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné pro
čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovák Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Honza Koppan. Otištěné články označené
jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Fax: 477 9377, E-Mail: Gus.Knot@xtra.co.nz

