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Příhody Jiřího Albrechta na cestě kolem světa, kterou ukončil po sedmi letech
Po delší době redakce obržela další část od Jirky
Albrechta vyprávění z cest kolem světa na plachetnici
Libera kterou si sám postavil a konečně se vrátil do
evropského přístavu v Itálii, kde svou cestu ukončil
15. června 2001 a plachetnici prodal spolucestujícímu,
který s ním plul poslední kus cesty.
V srpnu 2001jsme ukončili jeho poslední vyprávění tím,
že příště uvedeme báseň kterou složil a napsal klackem do
písku na pláži:
“Vlnobití příboje”
(Tvůj život nikdy nekončí)
Tvůj život stále začíná,
tvůj život ještě nekončí,
to měj vždy na paměti.

Tvůj život pokračuje,
a nikdy nekončí!
to měj vždy na paměti.

Tvůj život stále začíná,
to měj vždy na paměti,
abys byl plně šťasten zdráv
a mlád,
to měj vždy na paměti.

Tvůj život nikdy nekončí,
tvůj život stále začíná...
Tak jako valící se vlny v
příboji...

Vyprávění patnácté:
Sedím doma a píšu dopis krajanům na Novém Zélandu.
“Přátelé, omluvte prosím mé odmlčení”.
Nikdy nás nic neomlouvá, ale zvykli jsme si to tak říkat
a také to poslouchat. Posuďte sami, jestli má v tomto
případě moje omluva smysl.
Plachetnice Libera plula sedm let a sedm dnů, aby
mohla 15. června roku 2001 znovu zabořit svůj kýl do
jemného, teplého písku na dně zátoky “Baráty” v italském
Toskánsku.
Ten den jsem byl na palubě sám a vedl plachetnici podél
skalnatého výběžku. Otevřela se prázdná zátoka,... nikdo
mě nečekal... Byl přesně ten avizovaný den a hodina a
minuta oficiálního doplutí,... ale nikdo z mých mnoha

přátel, známých, příbuzných, novinářů i dalších, nikdo
nečekal...
Pláž, křišťálový pramen a hroby Etruskú tam však byly,
jako němí, trpěliví diváci,... kteří společně s Pravdou na
mne čekali dva tisíce pět set šedesát dva dny.
Ptáte
se s
jakou Pravdou?
S tou, kterou
jsem si musel
uvědomit, dříve
než vystoupím
na břeh. Ptáte
se? Máte ji znát:
Když
se
rozhodneme a
začneme
žít
“jinak
než
ostatní,”
zrealizujeme
samostatně svůj
záměr a vrátíme
se mezi “Své,”
nepřijmou nás,
neboť vše se
/ takto jsem psal za plavby své příběhy děje jako by
“cizí
těleso”
vnikalo do živé tkáně. Naše nejbližší okolí, naši nejbližší,
trpí nejvíc a nechápou, protože oni nejsou, nebo nechtějí
být, na “té cestě” za nalezením osobního poslání. Někteří
z nás tak vždy a navždy zůstávají sami...
Před sedmi lety jsem reportérům řekl: “Velké věci
vznikají dlouho a předem nevíme jak budou velké, nebo
malé. Čím větší, tím víc musíme zaplatit.”
Tehdy se mě zeptali: “Jak snášíš riziko, že můžeš ztratit
rodinu i přátele?” Řekl jsem: “Neberu to jako riziko, ale
jako holou skutečnost...”

skrýt se do přístavu Porto Ferájo. Pro vodní tříšť nabylo
Vezmeme-li do rukou kladivo, abychom vykonali
vidět a obrovské vlny se zalamovaly. Aby vítr nezničil
těžkou práci prospěšnou pro druhé i pro nás, rozedřeme si
plachty a stěžeň, musel jsem dát na příď jen velmi malou
ruce do krve. Ruce jsou ti “naši nejbližší.” Trpí a nevědí
a extrémě silnou kosatku. Mimo to jsme ale museli jet
proč... Smysluplnost a potřebnost oběti v danou chvíli
celou dobu minimálně na dvě třetiny výkonu motoru,
chápeme jen my. To je ta pravda.
abychom měli ve vlnách dostatečnou rychlost, mohli před
Nechal jsem loď vlastní setrvačností vjet na pozvolnou
jejich zalomenými vrcholy ujíždět a nestali se tak kořistí.
písečnou mělčinu. Ani to necuklo, když ji Evropa vzala do
Vítr, proud a surfing po vlnách nás hnaly tak, že jsem ani
náručí. Nevadilo mi to, protože nebylo kam dál plout. Pro
nestíhal při navigaci dělat jeden náměr za druhým. Únava
pořádek jsem do písku přehrabovaného vlnami vyhodil
nasbíraná již z dřívějška se nyní podepisovala. Dravé vlny
také kotvu, a vtom jsem ho zahlédl. U potůčku na pláži
nám braly co je napadlo. Přišel jsem i o adresář, se všemi
stál Marek Bárta! Ten Marek, který se mnou přeplul
adresami, které jsem po cestě za dlouhé roky nasbíral.
Pacifik, z Karibiku do Austrálie! Když mi podal ruku, tak
Pochopil jsem, že to byla poslední lekce tréningu, kterou
se otočil, abych neviděl oči plné slz. Po dvou dnech cesty
jsem od milujícího “trenéra” moře dostal. Odpovídala
stopem totiž přišel na pláž přesně ve chvíli, kdy bílé
úrovni, na kterou už mě “Trenér” dostal. Jen moře tehdy
plachty sluncem ozářené Libery vylétly za skaliskem, jako
vědělo, že se mi bude jeho výcvik již velmi brzo hodit.
ohňostroj...
V zátoce Baráty
Tak skončila cesta na
však bylo již šťastně
které jsem proplul
po všem a s Markem
dvacet sedm moří a
jsme
čekali
na
oceánů, uplul jimi
telefonicky
padesát
tisíc
domluvený
odvoz
námořních
mil
a
domů.
poznal sto dvacet dva
Jak to vše shrnout?
ostrovů a zemí, na
Byla to bouře století,
všech
kontinentech
která
přinesla
do
světa. Spolu se mnou
Evropy léto 2001 a
se této cesty zúčasnilo
přinesla i
Liberu,
postupně dvacet osm
Martijna
a
mě.
Použili
dalších lidí. To vše
jsme ji vědomě. Nad
proto, abych pochopil,
Sicílií
se
chladný
že
podstatnější
severní vítr “zlomil” a
poznání nečeká na
Údržbu a kontrolu je třeba dělat stále
na konec skutečné,
odlehlých místech, ale
kouzelné báje jsme
blízko, a to přímo v
Nás. Pokud však odlehlá místa nenavštívíme, neprožijeme
přivezli léto pro všechny lidi v Evropě.
Zeptáte se možná, proč jsem se vlastně vrátil do země
s tím související utrpení, není nám dáno do sebe
kde kvete korupce nejvíc na světě a kde se většina lidí
nahlédnout.
honí jen za penězi, neohlížeje se na škody, které jsou tím
Ale byl tu Marek a krásný večer. Pili jsme chladnou
způsobovány. Je to ale přece můj domov a já teď lépe než
vodu, která z posvátného pramene u hřbitova Etruskú tekla
dříve vím jaké lidi vynechám a za jakými se vrátím. Lépe
pískem pláže do jemných vlnek zátoky a Marek vytáhl
než
dříve také teď vím co je moje služba a komu sloužím.
italské nakládané chobotničky. Krásná chvíle na
Vracím se jen za těmi, kteří umí zazpívat s radostí lidovou
vzpomínám a tak jsem začal vyprávět:
písničku, za těmi kteří umí plakat ve štěstí i v neštěstí. Za
Před několika málo dny jsme byli s Martijnem teprve v
těmi kteří umí odpouštět a kteří se umí vzdávat ve
Mesinském přůlivu a na jihozápadním italském ostrůvku
prospěch druhých a ve prospěch dobra, za těmi kteří
Ventatone. Podle předpovědi mělo foukat 25-30 uzlů,
výhodným směrem. To je na rozhraní dobrého větru
hledají štěstí v obyčejné poctivé práci a umí se radovat z
jejich výsledků. Vím, že takové lidi budu velmi těžko
(pokud přichází zezadu), a začínající bouře. Rozhodl jsem,
hledat a zde, skoro na konci vyprávění je dobře uvést pár
že toho využijeme k rychlému přesunu na ostrov Elba,
veršů, které jsem napsal ještě jako student.
tedy až na konec naší cesty. S vycházejícími hvězdami
jsme tedy vypluli do úplného bezvětří. Nikdy nemám nic
Jdi za sluncem a ono ti zapadne.
snadné, natož zadarmo. Náš zadní vítr skutečně přišel a
Hledej čistou vodu a najdeš jen prach.
rozfoukal se již následující den na šedesát uzlů, což je
Jdi, hledej lásku a potkáš jen lhostejnost.
blízko spodní hranice hurikánu. A to jsem si už myslel, že
Přesto hledej čistou vodu.
budu mít na této cestě s bouřemi pokoj. Za pár hodin nato
Přesto jdi za sluncem.
Přesto jdi a hledej lásku...
jsme měli problémy u Elby vůbec zahnout za ostrov a
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Pepínovo nákladní auto jsme naložili až po střechu
’ sbírkami z cesty a věcmi z lodi. Za dvanáct hodin na to
jsem se doma setkal s mojí ženou Zdenkou. K jejím
nohám jsem položil drahé látky, šaty, šperky atd. a ona mi
představila svého milence...

Dcery znovu našly mne i Liberu

Do dnešního dne, tedy bez mála rok, bojuji o přežití v
zemi která je mým domovem. Loď jsem již více méně
“prodal-dal” studentu Martijnovi. Utržené peníze však
zdaleka nestačí ani na dluhy které mi spoluobčané
“natunelovali” a které tady na mne v podobě
nevypořádaného podnikání čekaly. Zatím jsem nezískal
žádné trvalé zaměstnání, ani jsem od státu nedostal
podporu v nezaměstnanosti. Přesto jsem nesmírně šťasten.
Dokázal jsem obeplout svět na lodi, kterou jsem sám
postavil. Podařilo se mi z cesty vytěžit maximum a mohu
se starat o zářící oči mých dětí, které jediné se mnou vždy
chtěly plout. Nebylo jim to po drtivou část cesty dovoleno
a tak na mne alespoň čekaly a neochvějně věřily, že se
vrátím živ a zdráv. Uvědomuji si také díky této jejich víře
jsem to dokázal. (Alenka 12 a Káťa 14 let.)____________
Novináři se mě zeptali několik otázek.
Otázka: “Jak jste se vyrovnal se ztrátou manželky?
Staráte se o dvě děti a máte náročnou práci.
Jak to zvládáte? ”
Odpověď: “Samozřejmě, že těžko. Již před rokem jsem
si uvědomil, že s manželkou je to nevratné. Najít druhou,
pro mne nebude snadné. ”
Proč?: “Ženy nechtějí být ženami v pravém slova
smyslu - také se pro to velmi často trápí. Najít dnes
obyčejné a hodné děvče z vesnice... asi mám moc vysoké
nároky. ”__________________________________________
Jirka se snaží vydat pět knih ve kterých bude popisovat
prožité dobrodružství a zkušenosti z jeho cesty kolem
světa. Všechny knihy už jsou čátečně rozepsané.
Materiály na první knihu jsou vlastně cestopisem, plným
skutečně prožitých dobrodružství a zkušeností, získaných
tvrdým životem na různých místech světa. Chci ji nazvat:
“Tibera, plachetnice na cestu kolem světa”. Také zde
popíšu své odborné zkušenosti s plavbou, se stavbou lodí
a s jejich údržbou.
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Druhá kniha se bude jmenovat: “Dopisy dětem a jiné. ”
Bude to soubor pohádek, pověstí a básní které jsem
průběžně posílal malým dcerám z různých koutů světa.
Třetí bude mít jméno: “George Padre Gardener-Ostrov
Teanu”je to příběh o portugalském řezbáři a mořeplavci
Fernandu Pedrovi, který obeplouvá svět a po cestě se na
pustém ostrově “Culebrita” setkává s George Padre
Gardenerem, starým, velmi silným mužem, který ho
mnohému naučí a svěří mu všechna svá tajemství a
zkušenosti.
Čtvrtá kniha má jméno: “Děda”, bude popisovat život
chlapce z hor, který prožil dětství u svého dědy, horského
bylinkáře a harmonikáře.
Pátá kniha: “Plachetnice vypráví,” bude obsahovat
vyprávění lodi - “bytosti, ” která zálibně, zamilovaně, ale
často i s despektem a kriticky popisuje soužití se svým
kapitánem, osamělým mořeplavcem, při cestě kolem světa.
Mezititul jedné knihy:: Inženýr se učí zedníkem
Už jako vystudovaný se vyučil zednickému řemeslu a
založil stavební huť Albrecht s padesáti zaměstnanci,
která funguje dodnes. Motivem bylo vydělat peníze na
cestu. Doma na jižní Moravě postavil manželce a dcerám
pěkný dům se zahradou. O době před vyplutím říká: “Po
listopadu 1989 jsem podnikal ve stavebnictví, ale okolí po
mě vyžadovalo být nepoctivým. Ve světě jsem hledal sílu,
ztracenou v této zemi,” říká trpce. Nesnášel tunelování a
jiné podvody, začal tedy stavět loď, aby mohl pryč.
Jmenovala se Libera (Svoboda), byla dlouhá 9,6 metrů s
ponorem 1,15 metru, z oceli o váze sedm tun. “V Ostravě
udělali trup, další úpravy jsem prováděl v pronajatém
domě
v
Hrušovanech
nad
Jevišovkou.
V
moravskokrumlovských mostárnách opískovali, odrezili
a natřeli dvanácti vrstvami dánských lodních barev. Stavba
trvala osm měsíců,” vypráví Jiří Albrecht._____________
Jiří Albrecht, Hodonice 278,
Okr. Znojmo 671 25, ČR
Tel/fax: 00420 624 234 070
Mob. tel: 00420 604 216 062
___________________ E-mail: jiri.albrecht51@tiscali.cz
Od Ivany Karáskové přišel redakci E-mail ve kterém se
zmiňuje, že Jirka Albrecht měl přednášku v jachetním
klubu v Brně na přehradě které se též zúčastnila. Vyprávěl
o jeho zážitcích z cesty a návštěvníci byli jeho vyprávěním
velmi zaujati.
Jirka už konečně sehnal místo stavbyvedoucího a též
zařizuje v jeho rodiném domku čajovnu a pracuje na svých
knihách pro které se mu už přihlásil jeden vydavatel.
Jirka má veliké plány v podnikání, ale podle jeho cesty
kolem světa která mu trvala sedm let a dovedl ji ukončit,
myslím, že ta jeho trpělivost mu pomůže jeho plány
provést třeba že vezmou více času než měl pro ně
naplánováno.
Ps. Ivana Karásková posílá pozdrav všem krajanům s
kterými se setkala při návštěvě Nového Zélandu.
Red. G. Knotek

oddíly ozbrojenců, ba po ruce a pro výstrahu byl prý
dokonce i kat...
27. února 1458 sněm poprvé zasedl. 2. března 1458 byl
všemi přítomnými hlasy Jiří z Poděbrad zvolen a
prohlášen novým českým králem. V dojetí pak přednesl
nástupnický projev, ve kterém slíbil respekt a snášenlivost
kališníkům i katolíkům a dodržování kompaktát.
O dva měsíce později, 7. května, se konala Poděbradova
korunovace. Vzhledem k tomu, že arcibiskup Rokycana se
ani dvacet roků po svém zvoleni nedočkal formálního
uznání Římem, nahradili ho při obřadu pomazáni
biskupové z přátelských Uher.
Už toho, co jsme si zatím
pověděli, je zřejmé, že Jiříkův
portrét není obrazem vlídného,
dobrotivého
panovníka.
Skutečnost je hodně vzdálena
romantickým
představám.
Rozčarovaný Alois Jirásek
nedopsal svého Husitského
krále, když se mu pod
záplavou podrobností začal
Pasování na rytíře podle rozplývat očekávaný ideální
ceremoniálu krále Artuše,
obraz a na jeho místě
kresba z 15. století
vystoupily rysy panovníka
tvrdého, nelítostného, ano, zdánlivě až nemorálního.
Přesto asi platí, že Jiřík byl ten nejlepší panovník, jakého
český stát v oné době mohl mít.
Jaký byl Poděbrad? Zjišťujeme, že podobizna se nám
při každém osvícení z jiného úhlu mění. To měl tolik
tváří? Ano i ne. Jak jinak vypadá chrám, díváme-li se na
průčelí, potom zezadu i ze stran, nakonec z nadhledu. A
pořád máme před sebou tutéž architekturu. Člověk je
složitější stavba... Dívejme se na Jiříka chvilku odjinud...
Uvidíme hospodáře. Pedantického účetního. Dobrého
kupce i obchodníka. Rok 1438. Osmnáctiletý mladík se
ujímá správy statků po zemřelém otci. Patří mu nyní
slušné, nikoli však úctyhodné dědictví - panství Poděbrady
a Litice, na Moravě Kunštát a Boskovice. Císař Zikmund
mu “za věrné slúženie” nedlouho před svou smrtí zapisuje
do vlastnictví dvanáct městeček a vesnic - Libice, Osek,
Pecky... Rok 1445. Vdova po Zikmundovi, císařovna
Barbora, postupuje Jiřímu ve vděku za obranu svých práv
i zájmů město Jaroměř. Rok 1450. Mladý pán z Kunštátu
a Poděbrad kupuje panství Visenburské. Rok 1452. Koupě
ohromného panství Častolovického. Nový majitel je s to
platit hotově. Sází na stůl přes 23 000 kop grošů (!). Rok
1454. Friedrich III., s nímž Jiřík takticky udržuje dobré
vztahy, mu v dlužních úpisech dává za prokázané služby
16 000 dukátů. V témže roce ho král Ladislav Pohrobek
vyznamenává skvostným darem - knížectvím Lehnickým.

Pokračování:
Bylo třeba vyřešit spleť problémů. Vždyť “král Holec”
nezanechal potomka, který by podle tehdejších
státoprávních názorů český stát jednoduše zdědil. Podle
Zlaté buly císaře Karla IV. mohly v případě vymření
královských potomků v mužské i ženské linii české stavy
sáhnout k volbě nového vládce. Jenže tu byly i jiné
dohody, zvyklosti, mocenské zájmy, například smlouvy o
vzájemném dědění mezi Lucemburky a Habsburky, nebo
český názor, že princezny provdané bez souhlasu stavů
(případ Pohrobkových sester) nemají na trůn nárok. Různé
mocenské skupiny prosazovaly svou - například Slezané
dávali najevo úmysl přijmout za dědičného pána Viléma
Saského bez ohledu na Čechy, natolik jim byl Poděbrad
proti mysli. A tak celé čtvrtletí mezi smrtí Ladislavovou a
volbou Jiříka se na všech stranách argumentovalo,
slibovalo, licitovalo.
Pan zemský správce projevil ve volební kampani velké
lišáctví. Dokud se nezorientoval, ani svou kandidaturu
veřejně neoznámil. Nechtěl být terčem útoků dřív, než
posoudí své šance. Věděl, co mu budou nepřátelé vytýkat.
Kromě kališnictví především nízký, neknížecí původ. O to
čileji však pracoval v pozadí. Sliboval, vyjednával,
kupoval si hlasy. Ve velkém diplomatickém taženi mu
pomáhala agilní a obratná manželka Johana z Rožmitálu,
její vlivný bratr Lev, arcibiskup Rokycana a další.

Poděbrady, možná rodiště, určitě však domovské hnízdo
Jiříka z Poděbrad, později mocenské centrum jeho
vzkvétajícího panství

Ne, ani zdaleka nešlo všechno jak na drátku. Leč
uchazečů mezitím ubylo. Poděbradových odpůrců také.
Rozhodující hlasy soků si koupil. Nej důležitější byly
postoje dvou domácích magnátů, Jana z Rožmberka (syn
Oldřicha) a Zdeňka ze Šternberka. Byli i jiní páni,
nerozhodnutí váhavci, katoličtí šlechtici, kteří si na trůně
nedovedli představit husitu. Ale peníze umějí čarovat.
Zázraky konaly i sliby, že Jiřík, stane-li se králem, nebude
vymáhat zpátky zcizené církevní a korunní statky.
Výsledek volby nebyl do poslední chvíle jistý. Sněm
stavů na Staroměstské radnici potřeboval celé čtyři dny,
aby dospěl k jednomyslnému názoru. Poděbrad proto
pojistil svou věc i jinak, tichou pohrůžkou - částečnou
vojenskou mobilizací. Na náměstí čekaly v pohotovosti
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probojovával cestu k uznání, narazil mj. na odpůrce v
někdejším ohnisku husitské revoluce Táboře. Dávno už to
nebylo bouřlivácké město. Žili tu pokojně řemeslníci a
obchodníci jako jinde a mysleli hlavně na své živnosti. V
náboženských obřadech se však táboří (a pár jiných měst)
přece jen odlišovali od jednotné praxe, kterou po celém
zbytku země zavedl kališnický arcibiskup Jan Rokycana.
Měli i jiný názor na podstatu svátosti oltářní. Rozhodující
však bylo, že Tábor se vzpíral vstoupit do rostoucí
jednotky poděbradské. Jiřík neváhal - rozhodl se zmocnit
města ozbrojenou silou (1.9.1452). Měšťane se raději bez
boje vydali na milost a nemilost, pan zemský správce jim
za to potvrdil veškerá dosavadní privilegia, ale jednu
podmínku měl: žádal vydání “šiřitelů bludů”, táborských
kněží.
V Táboře nalezli azyl
mnozí veteráni husitských
bouří, například proslulý
radikální kazatel z Plzně
Václav Koranda, neméně
legendární Mikuláš z
Pelhřimova a další kněží.
Už to byli vesměs starci.
Přesto
dal
Poděbrad
skupinu starých radikálů a
Jiří z Poděbrad v letech
chiliastů pozatýkať Svou
správcovství
nekompromisností stáli v
cestě koncepci, kterou Jiřík prosazoval. Byli proti
koexistenci dvojvěří v jedné zemi. Znali jedinou pravdu:
tu svoji, husitskou. Odmítali, aby pod jednou střechou
státu vedle sebe žila dvě náboženská pojetí - věrouka
katolíků a věrouka husitů. Místo na slunci žádali jen pro
tu svou. Patřili ještě starým časům.
Jenže doba se změnila. Dvojvěří bylo reálně existujícím
faktem. Poděbrad to chápal, oni ne. Snahy řešit konflikt
kompromisem nevedly k cíli. A tak Jiřík po mnoha
odkladech zvolil energetické řešení. Radikální kazatelé
musili zmizet. Potkal je smutný osud. Ocitli se v izolaci na
Jiříkových hradech. Mikuláš z Pelhřimova byl uvězněn na
Poděbradech, ve věži na hradě Liticích se trápil Koranda,
na Potštejně zůstali jejich druhové. Pokud víme, nikdo z
táborských kněží už ze žaláře živ nevyšel...
Případ obnažuje důležitý poznatek, třebaže způsobem,
který nedovoluje hledět na Jiříkův zákrok se sympatiemi...
Stabilitu českého státu v polipanských časech oslabovala
snaha katolíků, ale i domácích utrakvistických extrémistů
znovunastolit obecnou jednotu církve. Poděbrad
rozpoznal, že tento návrat zpět je vyloučen. Klenba
jediného křesťanského nebe byla definitivně rozťata. Jiří
věřil perspektivám náboženské tolerance. Vždy a za všech
okolností se snažil zůstat “králem obojího lidu”. Kráčel po
zlaté střední cestě, ovšem za cenu nekonečných konfliktů
s oběma nesmiřitelnými frontami, s katolíky i s radikály
mezi vyznavači podobojí.
Pokračování příští měsíc

Rok 1455. Pan zemský správce kupuje Náchod, Skuhrov,
Kladsko s hradem, ba celé hrabství. Rok 1456. Poděbrad
kupuje ve Slezsku knížectví minsterberské. Nevypočetli
jsme všechny transakce. Jen ty důležitější...
Příjmy a vydání. Úpisy a
půjčky.
Zápisy
v
pozemkových
registrech.
Výhodné koupě. Omračující
dary. Takové je účetnictví
Poděbradovo. Má dáti - dal.
Přesné záznamy. Trpělivá
jednání. To jsou schody do
nebe.
Jiříkovi
bylo
šestatřicet
a
měl
Kunhuta ze Šterberka
nadhospodařeno.
Nikdo
v
(1422-1449), první ze dvou
jeho
dosahu
nebyl
žen Jiřího z Poděbrad
hospodářem tak přičinlivým
a úspěšným. Obtloustlý pán ztěžka se pohybující, pokud
byl v akci, uměl se pohybovat jako ryba ve vodě. Když
jednal, vůbec to nekorespondovalo s jeho těžkopádným
zjevem. Vypadal starší než ve skutečnosti. Zdál se už
kolem třicítky nemohoucí. Kdeže! Byl mladý věkem a
svěží duchem. Budilo to závist. Stonásobnou, jakmile se
stalo zjevným, že člověk tak trochu z Nemanic, se jen
jakoby mimochodem vyšvihl na největšího boháče ve
státě.
Pozměňme na okamžik úhel
pohledu...
Zahlédli
jsme
chytrého rybáře, jak do proudu
času tiše rozprostírá sítě, jak
trpělivě loví, schraňuje a
opatruje kořist, spokojen s
každým, třeba i skromným
úlovkem. Spatřili jsme čilého
hospodáře, který nelení, časně
vstává, střídmě jí, intenzívně
Pečeť krále Jiřího z
Poděbrad
pracuje, odmítá velkopansky
rozhazovat
nashromážděné
grošíky, raději je kupí a obezřetně přepočítává. Nikoli
samoúčelně, jako nějaký směšný moliérovský hrdina! Ten
muž dobře ví, na co mu bohatství je a jak ho použít.
Dovede investovat. Zakládá rybníky, buduje silnice,
dokonce vlastní mincovnu.
Umí výhodně vložit peníze i jinak. Obrovskou sumou
uspokojí královské sny svého rožmberského rivala
Oldřicha: král jižních Čech, rozmařilý a věčně zadlužený,
stáhne za peníze a odpis dluhů plánovanou kandidaturu
syna. Dalšími penězi si Jiřík koupí řadu váhavých hlasů.
Aby se někteří volitelé nerozpakovali souhlasí s Jiříkovou
královskou kandidaturou, podá jim zlatý uklidňující
prášek...
Portrét Jiříkův by vyšel jako mnohem přívětivější, avšak
nikoli srozumitelnější, kdybychom uvedené skutečnosti
raději pominuli. Ale přenesme přes srdce ještě jeden
případ tohoto druhu... Když si Poděbrad silou
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Česko loni vyvezlo do zahraničí zbraně
za více než 20 miliard

Prezidentský pár ukázal první dámě
Spojených států Pražský hrad

Česko loni vyvezlo ruční a lehké zbraně za
více než 20 miliard korun. Novinářům to
po zasedání bezpečnostní rady státu řekl
mluvčí vlády Libor Rouček. Kulomety,
samopaly, samočinné pušky a další zbraně
putovaly kromě vyspělých států i do zemí
jako Srí Lanka, Jemen nebo Guatemala.
Zpráva o udělených licencích na vývoz a
dovoz ručních, lehkých a nevojenských
zbraní konstatuje, že firmy v ČR loni
využily 24 vývozních licencí ministerstva
průmyslu a obchodu, v rámci deseti
licencí pak dovezly zbraně za 11,2
miliardy korun.
Rádio Praha 14.5.2002

Manželka amerického prezidenta Laura
Bushová se v pondělí odpoledne setkala s
prezidentem Václavem Havlem a jeho
chotí Dagmar. Prezidentský pár ukázal
první dámě Ameriky Pražský hrad a
Bushová měla možnost podívat se na
hlavní město z oken prezidentovy
kanceláře. Bushová vyřídila Havlovi
pozdrav od svého manžela George Bushe,
s nímž se český prezident uvidí 28. května
během summitu NATO-Rusko v Římě.
Havel se během setkání ptal také na to, co
již Bushová v Praze viděla. Zavítala
například na Židovský hřbitov a prohlédla
si i Strahovský klášter. Na setkání s
prezidentským párem Lauru Bushovou
doprovodili její dvacetiletá dcera Jenny a
americký velvyslanec v Praze Craig
Stapleton s manželkou. Po schůzce v
Havlově kanceláři ukázala Dagmar
Havlová americké první dámě některé sály
Pražského hradu. Kvůli návštěvě Laury
Bushové byla pro návštěvníky uzavřena
katedrála sv. Víta a také Starý královský
palác. Po prohlídce sídla českých
panovníků zavítala Bushová také do
nadace manželů Havlových Vize 97.
Manželka amerického prezidenta přiletěla
na návštěvu České republiky v sobotu
odpoledne. V Praze by měla pobývat do
středy. Do Česka zavítala během své první
samostatné zahraniem cesty.
Rádio Praha 20.5.2002

Policie rozprášila mezinárodně
organizovaný gang převaděčů
Policie při operaci Mušle rozprášila
mezinárodně
organizovaný
gang
převaděčů, kteří od předloňského prosince
umožnili asi tisícovce běženců ilegální
přechod českých hranic. Policisté zatkli 17
organizátorů této trestné činnosti, z nichž
tři jsou cizinci. "Zisk z této nezákonné
činnosti na našem území představuje asi
60 miliónů korun," sdělila mluvčí
policejního prezidia Blanka Kosinová.
Rádio Praha 14.5.2002

Slovenskou a českou politiku je třeba
dělat pro lidi
Předseda slovenské vlády Mikuláš
Dzurinda je hrdý na výsledky spolupráce
s českou vládou Miloše Zemana, nemíní
však přistoupit při ochraně společné
hranice na změny, které by ohrozily
dosavadní výhody občanů obou zemí. "To,
co se našim vládám podařilo na poli
prohlubování
slovensko-české
vzájemnosti, nemá v minulosti našich
národů obdoby," prohlásil premiér v
rozhovoru pro ČTK, poskytnutém před
nedělní cestou do České republiky. Jak
připomněl, oběma vládám se podařilo
ukončit dělení federálního majetku, zvětšit
propustnost společné hranice, zlepšit
občanský komfort v oblastech jako
zdravotnictví,
školství,
pošty
a
telekomunikace a i slovenština zní častěji
z českých médií.
Rádio Praha 17.5.2002

Obchodní deficit se v dubnu meziročně
zlepšil o deset miliard Kč
Obchod České republiky se zahraničím
skončil v dubnu schodkem 1,4 miliardy
korun, a ve srovnání s loňským dubnem se
tak deficit zlepšil o deset miliard korun.
Dubnový výsledek je lepší i oproti březnu,
kdy schodek obchodní bilance činil podle
zpřesněných údajů 6,2 miliardy korun.
Oznámil to Český statistický úřad.
Výsledek byl také výrazně lepší než
očekávání
analytiků.
Ti odhadovali
dubnový deficit na 7,7 miliardy korun.
Významnou změnou proti vývoji v
předchozích měsících byl podle statistiků
meziroční růst vývozu v běžných cenách
o osm procent. Naopak pokračoval pokles
hodnoty dovozu o 1,6 procenta. Tempo
růstu vývozu i dovozu nadále snižoval
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vysoký kurs koruny vůči euru a dolaru. Za
leden až duben schodek zahraničního
obchodu představoval 10,8 miliardy
korun, což je o 27 miliard korun méně než
za první čtyři měsíce loňského roku.
Rádio Praha 24.5.2002

PO ANONYMNÍ HROZBĚ
VYHLÁSILO LETECTVO
POHOTOVOST

Piloti u svých nových lehkých bitevniků
L-159 Alca

Letectvo je stále v pohototovosti.
Zřejmě kvůli žertu
V Brně nadále platí bezpečnostní opatření
poté, co ve čtvrtek někdo anonymně hrozil
útokem na výškové budovy ve městě. Také
české vzdušné síly jsou stále ve stavu
pohotovosti, řekl jejich mluvčí Petr
Sýkora. Policejní hlídky častěji kontrolují
vytipované budovy a kriminalisté pátrají
po pachateli.
Lidovky 25.5.2002

Česko a Slovensko: Společně za
Benešovy dekrety
Český premiér Miloš Zeman i šéf
slovenské diplomacie Eduard Kukaň
odmítají rakouské pokusy o rozdělení
obou států ve sporu o takzvané Benešovy
dekrety. Rakouská ministryně zahraničí
tvrdí, že důvodem rozdílného postoje k
ČR a Slovensku je deklarace Slovenské
národní rady, ve které byl odmítnut
princip kolektivní viny.
Lidovky 25.5.2002

Oběti heydrichiády budou mít pomník
Nové občanské sdružení Anthropoid hodlá
do tří let vybudovat v Praze-Libni
důstojný
památník
všem
obětem
nacistického teroru, který následoval po
atentátu na říšského protektora Reinharda
Heydricha. Hrubá cihlová zeď se jmény

více než 3000 obětí heydrichiády bude
* přibližně v místech, kde se atentát před 60
lety stal. Původní silnice, kde k atentátu
došlo, prošla přestavbou. Památník proto
nebude na místě, kde stáli atentátníci, ale
na protější straně ulice, na pozemku
spravovaném Fakultní nemocnicí Bulovka.
Památník by měl stát pět až šest milionů
korun. Sdružení předpokládá, že částku
získá v celostátní sbírce, v níž si lidé
budou moci koupit cihlu nebo lité kovové
písmenko.
Nacistický
teror
během
heydrichiády vyvrcholil vyhlazením Lidic
a Ležáků. Sdružení chce ocenit statečnost
těch, kteří se nezalekli a vědomě
podporovali protifašistický odboj.
Rádio Praha 2 7.5.2002

Ve Velké Británii byl zahájen prodej
Škody Superb
V Británii se v pondělí poprvé objevila v
prodeji nová Škoda Superb. Britské
zastoupení mladoboleslavské automobilky
chce jejím prostřednictvím dobýt místo na
trhu vyšší střední třídy. V tomto segmentu
se ročně v Británii prodává 380.000 aut.
Britská Škoda jich hodlá do konce tohoto
roku prodat tisíc a od příštího roku 3000
ročně. Škoda Superb nyní prochází
zkouškami u londýnské Metropolitní
policie. U policejních sborů v Británii
jezdí již několik Fabií. Britská Škoda bude
nabízet tři základní řady - Classic,
Comfort a Elegance. Od nabídky na
kontinentu se bude Škoda Superb
odlišovat kromě volantu na druhé straně
hlavně tím, že bude mít náročnější výbavu
i v základních modelech. Škoda bude
soutěžit i nízkou cenou. Základní model
bude v Británii stát 14.200 liber (710.000
korun), nejdražší Elegance 2.5 V6 TDI s
automatickou převodovkou Tiptronic bude
stát 24.500 liber (1,225.000 korun). Firma
očekává, že nejvíce se budou prodávat
modely Classic a Comfort, takže většina
prodejů bude pod 18.000 liber (900.000
korun).
Rádio Praha 27.5.2002

Kladruby s Bílou
Nepřehlédnutel
nou dominantou
Stříbrska
je
kladrubský
benediktinský
klášter,
který
vznikl v krajině
řídce
osídlené
slovanským obyvatelstvem v roce 1115.
Jeho zakladatel byl kníže Vladislav I.
Podle Milana Zoubka (kastelána této

kulturní a historické památky) je pro
návštěvníky letos kromě prohlídkových
tras připraven i bohatý doprovodný
program, jehož hlavní součástí je
Kladrubské kulturní léto. Odehrávat se
bude každou srpnovou sobotu. Účast pro
letošek přislíbila i Lucie Bílá s dětským
pěveckým souborem Bon Pueri.
Český rozhlas Plzeň 27.5 2002

ženy, z nichž si vítězství odnesla Věra
Gajdošíková z nedalekých Kudlovic.
Zetěkovi, který o úspěch usiloval už
několikrát, pomohla k prvenství správně
naklepaná a vybroušená slovinská kosa,
řekl vítězův bratr Jan, rovněž účastník
soutěže. O sourozenci prozradil, že trávu
seče nejméně od 13 let.
Rádio Praha 2.6.2002

Pěstitelé: Slivovice bude letos málo

Kunovičtí jezdci doprovodili na koních
nového krále Ondřeje

Obvyklá kritéria pro posuzování kvality
slivovice letos asi platit nebudou, pěstitelé
budou vděční za každý doušek z letošní
úrody.
Uherské Hradiště, Vsetín - Po loňském
tučném přijde zřejmě hubený rok a pravá
valašská i slovácká slivovice se znovu
stanou drahou vzácností. Na vině je
puchrovitost, která napadla stromy se
švestkami. „Je to nepříjemné. Pokud lidé
stromy včas nepostrikali, nedá se proti
puchrovitosti v této fázi už nijak bránit,“
posteskl si Josef Pavliš z Českého svazu
zahrádkářů. Není zatím jasné, kolik
procent stromů je puchrovitosti zasaženo.
Problémy ale hlásí zahrádkáři ze všech
míst okresu Uherské Hradiště. „Švestky
jsou svraštělé, vytváří se na nich jakýsi
povlak a odpudivé chuchvalce. Stejné je to
i s duranciemi. Bude to mizerná úroda,“
popisuje situaci ve své zahradě soukromý
pěstitel Jindřich Vaculík. Stejně tak se
puchrovitosti neubránili ani pěstitelé na
Vsetínsku.
Inf. Centrum Uh. Hradiště 31.5.2002

Letecké závody se pochlubily novým
letounem
Nejméně padesát letounů Z 400 chce
ročně vyrábět společnost Letecké závody
Kunovice. Vývoj letounu, jenž včera
absolvoval první letové zkoušky, trval rok
a projekt stál tři miliony dolarů. Sériová
výroba by měla začít příští rok, nejpozději
v roce 2004. Podnik nyní jedná o tom,
který typ letounu přijde na výrobní linku
jako první. Existuje přitom několik typů,
například nákladní, přepravní, výsadkový
nebo patrolový. Podnik počítá také s
plovákovou verzí.
MJD 31.5.2002

Na buchlovických loukách soutěžili
moravští sekáči trávy
Nej lepším letošním sekáčem trávy na
Moravě se v neděli stal sedmačtyřicetiletý
Milan Zetěk z Vizovic na Zlínsku. První
místo si vybojoval na loukách kolem
zámku
v
Buchlovicích
na
Uherskohradišťsku. Pozadu nezůstaly ani
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Slavná jízda králů se na Moravě nekoná
pouze ve Vlčnově: v neděli projížděl
slavnostní průvod dvaadvaceti jezdců na
vyšňořených koních i v nedalekých
Kunovicích
na
Uherskohradišťsku.
"Chránili devítiletého krále Ondřeje,"
řekla ČTK jeho matka Blanka Simanová.
O syna prý strach neměla. Už když mu
bylo 4,5 roku, vyrazil na koni poprvé před
královskou družinou jako předjezdec. "Na
dnešní slávu se velice těšil. Stal se prvním
králem z našeho rodu," pyšnila se matka.
Pro hosty napekli 2500 vdolků a nachystali
20 litrů slivovice a 60 litrů vína. Družina
na koních nejprve požádala rodinu o
vydání krále a pak kunovického starostu o
povolení
k
vybírání
mýtného.
Pestrobarevný průvod se vydal slováckým
městem, které si nyní tuto tradici
připomíná každé dva roky.
Rádio Praha 2.6.2002

Voda láká ke koupání
Milovníci vodních sportů a rekreace u
vody se dočkali. Rtuť teploměru Šplhá na
příjemné hodnoty a voda v rybnících a
nádržích láká ke koupání v přírodě.
Plzeňané mají příležitostí k vodním
radovánkám dostatek. V nejbližším okolí
na boleveckých rybnících nebo v nádrži
Českém údolí. Otázkou však zůstává
kvalita vody. Josef Hess z Povodí Vltavy
tvrdí, že vzhledem k počátku sezóny je
situace na většině vodních ploch zatím
velice dobrá. Například v soustavě
boleveckých rybníků je v současné době
nejlepší Košinár a Senecký rybník, kde
průhlednost vody dosahuje více než tří
metrů. V ostatních rybnících je situace
trochu horší, ale na většině z nich se
nevyskytují žádné sinice, které by mohly
ohrožovat koupající se lidi. Sinice jsou
zatím patrné jen na Velkém rybníku, ale
vodní květ se dosud netvoří.
Český rozhlas Plzeň 4.6.2002

Nová vlna českých a slovenských
Romů žádá o azyl ve Švédsku
Novou vlnu žádostí o politický azyl od

Romů z České republiky i ze Slovenska
právě prožívá největší skandinávská země
Švédsko. Jen za květen tu o azyl požádalo
74 českých Romů, což je přibližně stejné
množství jako za celý loňský rok. Nárůst
ze Slovenska je dokonce ještě výraznější:
v květnu Švédové zaznamenali celkem
206 slovenských žádostí. Podle sdělení
Migračního úřadu v Norrkópingu, nikomu
z českých ani slovenských žadatelů nebyl
azyl udělen, a to ani letos, ani v loňském
roce. Od ledna zatím ve Švédsku o azyl
požádalo 111 českých a 421 slovenských
Romů. Za celý loňský rok přitom
srovnatelné počty činily 79 osob s
českými a 349 se slovenskými pasy.
Rádio Praha 4.6.2002

Prezident Havel jmenoval na
Pražském hradě 15 nových soudců
15 nových soudců jmenoval na Pražském
hradě v úterý prezident Václav Havel.
Přestože
se
soudcovská
profese
dlouhodobě drží na předních příčkách
pomyslného
žebříčku
společenské
prestiže, soudců není stále dostatek. Podle
údajů ministerstva spravedlnosti pracuje v
české justici 2666 soudců. To je o téměř
tři stovky méně, než by si vedení resortu
představovalo. Plánovaný počet soudců se
totiž
pohybuje
kolem
2950.
Na
soudcovskou praxi se ale zároveň*
připravuje několik set justičních čekatelů.
Rádio Praha 4.6.2002

700 běženců. Skupina, která byla součástí
mezinárodní organizace, vydělala nejméně
42 miliónů korun, informovala Blanka
Kosinová z Policejního prezidia. Policisté
z Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu sledovali skupinu převáděčů od
listopadu 2000. Na zajištění důkazů
spolupracovali policisté z Německa a z
Rakouska.
Rádio Praha 8.6.2002

Na Den pozemního vojska ve
výcvikovém prostoru Bahna zavítal i
prezident Václav Havel
Areál vojenského výcvikového prostoru
Bahna u Strašíc na Rokycansku se otevřel
milovníkům zbraní. Armáda tu připravila
Den pozemního vojska s ukázkami
moderní i historické vojenské techniky z
Čech i zahraničí. Mezi návštěvníky, jichž
loni na Bahna přišlo kolem 40.000, byl
prezident Václav Havel. Členové klubů
vojenské historie si přichystali například
šermířské vystoupení z období třicetileté
války nebo nástup československých
jednotek při mobilizaci v roce 1938.
Václav Havel si na armádním dnu prohlédl
například defilé techniky zahraničních
armád, osobně se zašel podívat zejména na
americký tank Abrams. Prezidentovu
pozornost upoutal i modernizovaný tank
české armády T-72. Od vojáků dostal jeho
model.
Rádio Praha 8.6.2002

Cenný archeologicý nález na
plzeňském náměstí
Koncem května byla v Plzni zahájena
rekonstrukce poslední západní obvodové
části náměstí Republiky. V historickém
centru metropole Plzeňského kraje se dá
tedy při takových pracích počítat s
cennými archeologickými nálezy. Ten
první na sebe nenechal dlouho čekat. Jak
prozradil Jiří Oma z oddělení starších
dějin Západočeského muzea v Plzni, který
má
zároveň
na starosti
odborný
archeologický dohled nad průběhem celé
rekonstrukce, bylo nalezeno několik částí
hliněné nádoby, pocházející s největší
pravděpodobností z 18. století. Jedná se o
tzv. tyglík, tedy nádobu, která sloužila k
tavení a slévání kovů. Průběh rekonstrukce
nález cenného předmětu zatím neomezil.
Český rozhlas Plzeň 7.6.2002

Policie dopadla skupinu, která
převedla přes ČR nejméně 700 lidí
Policie dopadla při akci Puma skupinu 17
lidí, která přes Českou republiku
zorganizovala nelegální přechod nejméně

Kurzy devizového trhu
Austrálie

1 AUD

18.10Kč.

Británie

1 GBP

47.67Kč.

100 JPY

25.79Kč.

Kanada

1 CAD

20.82Kč.

EMU

1 EUR

30.48Kč.

N. Zéland

1 NZD

15.68Kč.

Slovensko

100 SKK

68.63Kč.

Švýcarsko

1 CHF

20.64Kč.

USA

1 USD

32.14Kč.

Japonsko

Č.N.B. Platné od 19.6.2002

Brno slavnostně osvětlí prvních 26
nejvýznamnějších památek
Město Brno slavnostně osvětlí 26
nejvýznamnějších památek. Radní již
schválili první seznam objektů z
plánovaných 210. "Předpokládané náklady
jsou sedm miliónů korun," řekl v pondělí
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vedoucí
odboru
technických
sítí
magistrátu Antonín Kemr. Radní podle něj
rozhodnou, kdy bude osvětlení v provozu.
Kdyby svítilo celou noc, stála by elektřina
město milión korun ročně. Magistrát však
odhaduje náklady na roční provoz na
200.000 korun. Nového osvětlení se dočká
například opravovaný kostel svátého
Michala na Dominikánském náměstí či
část Nové radnice z Husovy ulice. Při
svátcích zazáří i muzeum Leoše Janáčka
ve
Smetanově
ulici,
Letohrádek
Mitrovských, kostel svátého Leopolda ve
Vídeňské ulici, Kartuziánský klášter v
Králově Poli či národní kulturní památka
Kounicovy koleje. Osvětlena bude i
historická hasičská zbrojnice v Komíně či
kostely v Tuřanech a Líšni.
Rádio Praha 10.6.2002

Padělky tisícikorun straší celý kraj
Padělky tisícikorun se sériovým číslem
D95 335247, před nimiž varovala minulý
týden litoměřická policie, se objevily i v
dalších okresech na severu Čech. Dnešní
severočeské vydání Deníků Bohemia
uvedlo, že policie již zadržela 15
padělaných tisícikorun. S odvoláním na
mluvčí severočeské policejní správy
Jarmily Hrubešové deník napsal, že
padělky se vyskytly již prakticky na celém
území republiky. Experti České národní
banky je ohodnotili podle listu jako méně
zdařilé.
Padělatelé je vyrobili na
inkoustové tiskárně a nedokonale se
pokusili napodobit některé ochranné
znaky,
například
stříbrný
proužek.
Vodoznak či sklopný efekt zcela chybějí.
Při podrobnější prohlídce lze tak bez
větších obtíží padělek poznat, napsal
deník. Připomíná ale, že při spěchu nebo
pro starší lidi jsou tyto padělky i tak
poměrně nebezpečné. Autory padělků
hledá speciální tým při Útvaru pro
odhalování
organizovaného
zločinu.
Policie zatím ale nemůže podle deníku
sdělit žádnou informaci z vyšetřování.
ČTK 10.6.2002

Do bojových letounů české armády
možná opět usednou ženy
Brněnská Vojenská akademie přijala ke
studiu oboru pilot bojového letounu tři ze
šesti dívek, které se na něj hlásily. Česká
armáda tak možná bude mít opět pilotky.
Dlouhá léta dívky nemohly tento obor
studovat, protože by jej podle generality
nezvládly. Až loni mohly poprvé podat
přihlášku, řekl ČTK mluvčí akademie
Miloš Dyčka. Poslední pilotkou byla do
roku 1958 Eleonora Báčová. Loňské

přijímací zkoušky na obor pilot skončily
pro dívky neúspěchem. Žádná z 11
uchazeček nebyla přijata. Zvládly sice
velmi náročné fyzické testy, neuspěly ale
v matematice a fyzice. Letos se na obor
pilot přihlásilo 112 uchazečů; 25 bude
přijato. "Dívky se pochlapily. Polovina
testy zvládla. Je to úspěch," uvedl Dyčka.
Pilot je nej atraktivnější obor na škole.
Radio Praha 11.6.2002

Inflace je nejnižší od roku 1999
Letošní
květen
přinesl
českým
zákazníkům nejpříznivější vývoj cen od
konce roku 1999. Oproti loňskému květnu
se ceny zboží a služeb zvýšily o
nepatrných 2,5 procenta. Dobře se vyvíjejí
zejména ceny potravin, nealkoholických
nápojů, zájezdů či telekomunikačních
služeb. Zároveň se snižují ceny dopravy.
Podle odborníků se na příznivé situaci
podílí síla české koruny, která od začátku
roku zpevnila oproti euru i americkému
dolaru. Zvlášť důležité je posílení vůči
americké měně. Strategické suroviny jako
ropa a plyn se totiž kupují v zahraničí za
dolary a po přepočtu na koruny vyjdou v
současnosti levněji než před půl rokem. V
květnu klesly ceny u tuzemských
čerpacích stanic o půl procenta oproti
dubnu. Silná koruna ale netěší pouze
motoristy. S posílením koruny totiž
zlevňují i zahraniční zájezdy. Méně
nadějný je vývoj nezaměstnanosti. V
květnu se meziročně zvýšila o půl
procenta (dnes je na hranici 8,6 procenta,
bez práce je téměř 450 tisíc lidí). Letos je
to sice nejlepší výsledek, ale za příznivým
číslem je především nárůst sezónních
pracovních míst v zemědělství či lesnictví.
"Podmínky na trhu práce se nezlepšují,"
upozorňuje Ivo Nejdi z Raiffeisenbank s
tím, že počet uchazečů na jedno volné
místo se během uplynulých dvanácti
měsíců zvýšil ze sedmi na současných
devět.
Lidové noviny 11.06.2002

Připomeňme si 60. výročí tragédie
Lidic a Ležáků
Před 60 lety, 27. května 1942, provedli
českoslovenští výsadkáři atentát na
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Význam
atentátu
na jednoho
z
nejmocnějších představitelů hitlerovského
Německa byl sice po válce někdy
zpochybňován (kritika se týkala hlavně
dopadu následných nacistických represí),
akce sama ale patří k největším Činům v
historii odboje v Československu i
okupované Evropě.

Nacisté se pomstili tím, že v červnu téhož
roku zcela vyhladili vesnice Lidice a
Ležáky jako odpověď na atentát na
říšškého protektora Reinharda Heydricha.
Toto výročí je příležitostí k ohlédnutí za
tragickými událostmi června 1942 a jejich
významu pro naši současnost.
Rádio Praha 8.6.2002

Londýna, švýcarské Ženevy a izraelského
Ramat Avivu. Součástí setkání byla i
společná modlitba.
Účastníkům pietního setkání zaslal osobní
dopis i český premiér Miloš Zeman, který
sám z Kolína pochází. Hana Greenfieldová
z dopisu citovala: "I Kolín postihly
neblaze proslulé norimberské zákony a
persekuce. Ty nejtemnější vzpomínky jsou
pak spojeny s tragickým obdobím
brutálního teroru heydrichiády, stejně jako
již tolikrát v historii docela obyčejně
stejného a sprostého teroru. Proto
terorismu v jakékoli jeho podobě nelze
ustupovat, nelze s ním vyjednávat a
přistupovat
k
němu
z
pozice
appeassementu. Je třeba s ním bojovat."
Milena Štráfeldová
Rádio Praha 11.6.2002

Židé z Kolína též zaplatili životem za
atentát na Heydricha
V těchto dnech uplynulo šedesát let od
chvíle, kdy byl z Kolína vypraven
transport zdejších Židů do koncentračních
táborů. Zahynulo při něm tisíc lidí.
Podobně jako u vyhlazení obcí Lidice a
Ležáky šlo o nacistickou pomstu za atentát
na
říšského
protektora
Reinharda
Heydricha. Oběti transportu si tuto neděli
v kolínské synagóze připomněli Židé z
mnoha zemí světa a několik pamětníků,
kteří vyvražďování zdejších Židů přežili.
Byla mezi nimi i Hana Greenfieldová,
které tehdy bylo pouhých dvanáct let. Z
pětatřiceti členů své rodiny přežila
koncentrační tábory jen ona se svou
sestrou.
"Děkuji Vám, že jste přišli dnes si se
mnou vzpomenout na ten smutný den, kdy
byla kolínská židovská pospolitost, která
žila v Kolíně a okolí šest set let mezi
Vámi, deportovaná násilně ze svých
domovů jako trestní transport za
Reinharda Heydricha a zavražděna. Ta
smutná kapitola o Lidicích je známá, ale o
těch tisících kolínských občanů, kteří byli
zavražděni pro ten samý důvod, se šedesát
let nikdo nezmínil."
Z více než dvou tisíc dvou set Židů, kteří
byli do roku 1944 odvlečeni z Kolína do
terezínského ghetta a Malé pevnosti, se
jich po válce vrátilo necelých sto čtyřicet.
Z kolínské synagógy nacisté odvezli i
všechny cenné předměty včetně svitků tór.
Poničené tóry, které byly víc jak dvacet let
uloženy ve sklepě, zakoupil v roce 1964
zájemce z
Anglie.
Po náročném
zrestaurování
je
předal
osmnácti
židovským obcím ve světě. A právě odtud
přijeli na vzpomínkové setkání do Kolína
desítky Židů, včetně rabínů z New Yorku,
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1. ČSSD, 30,2% hlasů, 70 mandátů
2. ODS, 24,47% hlasů, 58 mandátů
3. KSČM, 18,51 % hlasů, 41 mandátů
4. Koalice, 14,27% hlasů, 31 mandátů
(KDU-ČSL 22, IJS-DEU 9)
I když bylo možné volit mimo republiku
historicky poprvé, účast byla většinou
spíše symbolická. Ze zahraničí přišlo 3742
platných hlasů. Voličů se zapsalo 4135,
obálky odevzdalo 3762. Volební účast v
zahraničí tak byla 91 procent. Výsledky
putovaly do Jihomoravského kraje, který
určil los.
ČTK 16.6.2002

V

olby

v

zahraničí

měly

umožnit

hlasování zhruba 70.000 krajanů s
českým občanstvím. Zahraniční Češi
nakonec odevzdali 3742 platných hlasů.
Nejúspěšnější stranou v zahraničí byla v
českých sněmovních volbách Koalice,
která získala 33,99 procenta voličů.
Bohumil Pečínka z Reflexu výsledek
přičítá zejména skutečnosti, že se Koalice
dlouhodobě zasazovala o to, aby krajané
měli možnost volit. Samotnou volební
účast krajanů označil Pečínka za obrovský
krach.
Rádio Praha 16.6.2002

v okrese Komárno. Dopestoval sladkú odrodu, ktorá je jedinou
fialovou uznanou na Slovensku. Oblúbili si ju najmä záhradkári.
Pestovatel pokračuje v práci svojho otca. Ján Šipoš starší robil
osemnásť rokov výber z najkvalitnejších plodov a trsov tzv.
novozámockej papriky. Zrodila sa tak nová slovenská odroda
Anthea, ktorej zelené a žlté plody sú štiplavé a nabité vitamínom
C. “Keby ludia poznali účinok štiplavých paprík, konzumovali
by ich častejšie. Obsahujú látky odčervujúce organizmus.
Capsaicín (ostrá zložka) je indikátorom chorôb pečene, žlčníka
a žalúdka. Zdravému človeku nikdy nemôže uškodiť” hovorí
šlachtitel Anthey. Jeho syn pracuje na novej odrode: žltej,
sladkej, lichobežníkovej. Na otázku, či je dôležitý tvar,
odpovedá: “Ku klasickým a kvadratickým druhom chce trh zasa
niečo iné. Lichobežníkovú papriku, vhodnú na plnenie, privítajú
najmä kuchári. Plnená sa často podáva ako studené predjedlo.
Velká paprika sa naplní syrovou plnkou, do nej sa dá menšia
paprika s plnkou a do nej ešte menšia paprika s párkom. Výtvor
sa pokrája na plátky.”
Práca 31.5.2002

Zhodli sa
Minister financií ČR Jiří Rusnok a zástupcovia signatárov tzv.
Trutnovskej výzvy sa zhodli v názore, že silná koruna škodí
priemyslu. Minister pripomenul, že vláda bude naďalej bojovať
proti silnej mene prostredníctvom pozastavenia emisie
eurobondov a konverzie privatizačných príjmov mimo trhu.
Hospodársky Denník 24.5.2002

Synovi Čamogurského sľuboval Drukos 4-miliónovú
odmenu!
Syn ministra spravodlivosti - advokát Ján Čarnogurský ml.
uzatvoril v roku 1999 mimoriadne lukratívnu zmluvu s
Mojžišovým Drukosom. Zmluva sa týkala odborného
poradenstva. Čarnogurský ml. mohol na jej základe dostať až
4-miliónovú odmenu.Dnes tento muž zastupuje poškodených
klientov nebankových subjektov, medzi nimi aj klientov
Drukosu. Ministrov syn mal podľa podpísanej zmluvy radiť
Mojžišovmu Drukosu v obchodoch. Len za podpis zmluvy, ktorú
má Nový Čas k dispozícii, mala na konte Jána Čamogurského
ml. pribudnúť stotisícová odmena. Mojžiš bol veľmi štedrý aj pri
dohodnutej odmene za to, že Čarnogurský ml. vycestuje mimo
Bratislavy, ak si to budú obchody vyžadovať. Za každú začatú
hodinu mal dostať 150 eur (viac ako 6 000 korún). Mojžiš na
Čamogurskom naozaj nešetril. Dohodli sa totiž, že ak aj vznikne
Drukosu z obchodov strata menšia ako 80 miliónov, ministrovho
syna odmena neminie. Napríklad ak by bola strata "len" 50
miliónov, Čamogurskému by vyplatili päť percent z "ušetrených"
30 miliónov. Odmena by teda predstavovala 1,5 milióna korún.
"Uvedená zmluva nebola nikdy naplnená," obhajuje sa syn
ministra. "Drukos bol v mojich očiach predstaviteľom úspechu
slovenskej firmy vybudovanej z nuly," poznamenal advokát Ján
Čarnogurský ml.
Nový Čas 25.5.2002

Prezidentské vyznamenania pre hokejistov sú už hotové
Vyznamenania,
ktoré
slovenským
hokejistom za majstrovský titul udelil
prezident Rudolf Schuster, sú už
hotové. Kríže prezidenta SR I. triedy v
týchto
dňoch
vyexpedovali
z
Mincovne
Kremnica
(MK)
do
kancelárie hlavy štátu. Hokejisti si ich
teda už čoskoro budú môcť prevziať.
Pre TASR to dnes potvrdil vedúci
marketingu MK Jaroslav S etnický.
TASR 7.6.2002

Mečiar neprišiel vypovedať, predvedú ho
Predseda HZDS Vladimír Mečiar neprišiel včera vypovedať na
finančnú políciu a ani sa neospravedlnil. Riaditeľ finančnej
polície v Trnave Jaroslav Plunár hovorí, že polícia bude musieť
Mečiara predviesť. Pracovníci polície Mečiarovi vo štvrtok v
Košiciach odovzdali predvolanie na druhý deň ráno do Trnavy.
Chcú, aby vysvetlil, odkiaľ mal 41 miliónov na prestavbu svojho
rodinného sídla v Trenčianskych Tepliciach. Podľa zákona musí
prísť, ak ho polícia vyzve, alebo mu doručí predvolanie.
SME 8.6.2002

Medveď obchádzal kolibu plnú hosti
Jedli, pili, bavili sa pri ohni a zrazu videli, že ich navštívil statný
medveď. Túto neuveriteľnú príhodu zažili víkendoví návštevníci
turistickej koliby v stredisku Tále na južnej strane Nízkych
Tatier. Na šelmu upozornila ako prvá žena, ktorá vonku hosťom
posedenie spríjemňovala hraním na harmoniku. Medveď sa však
dlho nezdržal a zmizol v tme. Po chvíli sa objavil znovu, len
niekoľko metrov od vchodu do chaty. Podľa návštevníkov chvíľu
hľadel i oknom do kuchyne, keď predtým poriadne vystrašil
mladíka, ktorý vonku telefonoval. Strach vraj mali i zamestnanci
tamojšej bezpečnostnej služby, ktorí sa snažili huňáča odohnať.
Medveď síce o niekoľko minút zmizol, vedenie koliby sa však
obáva, že sa môže každým dňom objaviť znovu.
SME 28.5.2002

N.B.S. Kurzový lístok platný od 19.6.2002
EMU

1 EUR

44.42Sk.

USA

1 USD

46.90Sk.

Albrightová: Mečiar môže za to, že SR nie je v NATO

Čierna paprika len v studenej kuchyni

"Záleží na tom, čo sa stane vo voľbách na Slovensku. Musím
povedať, že by to bol hrozný signál, keby Mečiar zase zvíťazil,"
zdôraznila Albrightová. To, že Slovensko nebolo v prvej skupine
krajín, ktoré vstúpili do NATO, je podľa exministerky
zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovej chybou
bývalého premiéra SR Vladimíra Mečiara.
Pravda 15.6.2002

Paprika, ktorú do Európy doniesol Krištof Kolumbus, sa stala na
Slovensku dominantnou zeleninou. Kým u nás sú frekventované
jej štyri základné farby, vo svetovej gastronómii sa vyskytuje aj
v čiernom či hnedom prevedení. Farebný efekt sa varením stráca,
preto je vhodná len do studenej kuchyne. S kuriózne
pomalovanou paprikou prišiel na trh Ján Šipoš mladší z Pribety
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. Sportovn[ události

Portland - Seattle 47:57
Detroit - Indiana 65:78.

ČTK 3.6.2002

Martina Navratilova vyhrála další
turnaj. V 45 letech!
Martina Navrátilová
dokázala
v
45
letech
vyhrát
v
Madridu titul ve
čtyřhře na turnaji
WTA,
čímž
překonala
dosavadní
rekord
jiné
legendární
tenistky Billie Jean
Ringové.
Ta
vyhrála
svůj
poslední turnaj v roce 1983, kdy jí bylo
devětatřicet let. Navrátilová zvítězila v
Madridu spolu s Běloruskou Natašou
Zverevovou. Ve finále porazily druhý
nasazený
španělsko-paraguayský
pár
Arantxa Sanchezová-Vicariová, Rossana
de los Riosová 6:2, 6:3.
Lidovky 25.5.2002

V

olejbalistům ČR se dařilo i ve

druhém přípravném utkání ve
Spojených státech. V Dallasu zvítězil náš
národní tým nad domácím výběrem 3:0 po
setech 25:20, 25:18 a 25:18.
Rádio Praha 26.5.2002

N

ejcennější
trofej,
pohár
místopředsedy Senátu, vybojovalo
ve fotbalovém turnaji národnostních
menšin v Rožmitále pod Třemšínem
mužstvo Romů. V dramatickém finále
porazilo na penalty Poláky. Romský hráč
Michal Horák byl navíc s osmi brankami
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Romové zvítězili ve čtyřleté historii
soutěže již potřetí. Historický úspěch však
zaznamenalo i mužstvo Senátu, které letos
skončilo třetí.
Rádio Praha 26.5.2002

Basketbalistka Vodičková pomohla k
výhře Seattlu v zámořské WNBA
Basketbalistky Seattlu vyhrály v nedělním
utkání zámořské profesionální ligy WNBA
na hřišti Portlandu 57:47 a připsaly si
první letošní vítězství. Na výhře
hostujících hráček se podílela česká
basketbalistka Kamila Vodičková, která
byla na hřišti 36 minut a nastřílela sedm
bodů. Druhou výhru má na svém kontě
Indiana, za níž opět nastoupila Zuzana
Klimešová. Hrála však pouze dvě minuty
a připsala si jeden doskočený míč.

Výsledky:
New York - Miami 58:52

Kaj a ká řka Strnadova vybojovala na
MS ve sjezdu druhé zlato
Kajakářka Michala Stmadová vybojovala
na mistrovství světa ve sjezdu v italské
Valsesii druhý titul. Po vítězství v
pátečním klasickém závodu získala zlato i
v nedělním sprintu. Další cenný kov přidal
do české sbírky Lukáš Novosad, který
vybojoval bronz ve sprintu kanoistů.
Česká republika tak na šampionátu získala
celkem šest medailí a s třemi zlatými a
třemi bronzovými obsadila druhé místo v
hodnocení národů. Úspěšnější než Češi
byli jen Francouzi se čtyřmi zlatými, třemi
stříbrnými a třemi bronzovými medailemi.
Rádio Praha 2.6.2002

Horolezec Caban těsně pod vrcholem
Everestu plakal štěstím
Už dva týdny se český horolezec Miroslav
Caban pyšní zdoláním Mount Everestu
bez použití kyslíku a navíc takzvaným
alpským stylem, tedy bez budování
výškových táborů za účelem aklimatizace.
Na střeše světa stanul devětatricetiletý
horolezec 17. května pouhých šest dní
poté, co se svým souputníkem Miloslavem
Palackým dorazili do základního tábora na
nej vyšší hoře světa. Palacký musel
vrcholový útok vzdát ze zdravotních
důvodů; po vyšetření po návratu se
dozvěděl, že na hoře prodělal zápal plic.
ČTK 4.6.2002

Tenista Jiří Novák postoupil do finále
prostějovského challengeru
Prvním finalistou tenisového challengeru
v Prostějově dotovaného částkou 125.000
dolarů se stal patnáctý hráč světového
žebříčku Jiří Novák, který v semifinále
rozdrtil za pouhých 36 minut Francouze
Jeana-Reneho Lisnarda dvakrát 6:0.
Finálovým soupeřem českého tenisty bude
Argentinec Guillermo Coria. Ve finále
čtyřhry zvítězil český pár Ota Fukárek,
František Čermák nad argentinskou
dvojicí Mariano Hood, Sebastian Prieto
6:3 a 7:6.
Rádio Praha 8.6.2002

Atletická královna si užívá v Praze
Trojnásobná olympijská vítězka Marion
Jonesová (26) je v Praze! Fenomenální
americká sprinterka ozdobí zítřejší Zlatou
tretru ve Vítkovicích v běhu na 200 m.
"Těším se, v Česku jsem ještě nezávodila,"
řekla včera půvabná sprinterka, která se

n

před rokem rozvedla s bývalým koulařem
C. J.
Blesk 11.6.2002

Šport STRUČNE
ŠACH: Priehoda zaznamenal na ME
mužov v
víťazstvo.

gruzínskom

Batumi

prvé

PLÁVANIE: Austrálčana Tureckého,
trénera ruských plavcov Klima a Popova,
potrestali za výtržnosti na palube lietadla
zastavením činnosti na bližšie neurčený
čas.
TENIS: V 2. kole dvojhry na
challengerovom turnaji v talianskej Bielle
(100 000 USD) Hrbatý zvíťazil nad
Nemcom Phauom 6:7, 6:4, 6:3 a
prebojoval sa do štvrťfinále. Kučera
nedokončil
osemfinálové
stretnutie
dvojhry na turnaji ATP v londýnskom
Queen's
Clube
(761
000
USD).
Holanďanovi Sluiterovi sa vzdal za stavu
1:3 v 1. sete. Podľa intemetovej stránky
turnaja si Kučera zranil ľavé koleno.
CYKLISTIKA: Slovinec Derganec sa stal
víťazom 4. etapy pretekov Okolo Rakúska.
WNBA: Výsledky štvrtkových stretnutí:
Charlotte - Indiana 75:64, Washington Houston 70:64, Minnesota - Portland
60:46, Sacramento - New York 78:77 po 2.
predĺžení, Phoenix - Detroit 70:67.
FUTBAL: Brankář anglického FC
Chelsea Cudicini podpísal nový päťročný
kontrakt. Znamená to, že v klube zotrvá až
do roku 2007.
SME 15.6.2002

w

Č

eský

desetibojař

Roman

Šebrle

vyhrál
mezinárodní
mítink
v
německém Raiingenu a dostal se do čela
vícebojařské série Grand Prix. Světový
rekordman dosáhl zisku 8701 bodu a za
svým čtrnáct dnů starým letošním
nejlepším světovým výkonem z Gotzisu
zaostal o 99 bodů. Za vlastním světovým
rekordem zaostal Šebrle o 325 bodů.
Rádio Praha 16.6.2002

v

eská běžkyně Anna Pichrtová vyhrála

Č

silniční běh do vrchu v Mount
Washington v americkém státu New
Hampshire, jenž musel být kvůli špatnému
počasí v nadmořské výše 1886 metrů
poprvé v historii zkrácen na polovinu.
Déšť, studený nárazový vítr a teplota osm
stupňů Celsia přinutily pořadatele, aby
ukončili závod ještě před vrcholem hory.
Trať tak měřila 6,1 kilometru.
Rádio Praha 16.6.2002

v

©

O nové zaměstnání se uchází mladý muž. Všechno
vypadá příznivě, až mu Šéf loží otázku: “Jste ženat?”
“Ne.” Odpoví kandidát. “Tak to velice lituji, my
potřebujeme zaměstnance, kteří jsou zvyklí poslouchat.”

Angličan, Ir, Francouz a Zid
Angličan, Ir, Francouz a Žid letí letadlem když to náhle
začne padat k zemi. "Dohodneme se", navrhuje Angličan.
"Ten, kdo to přežije, dá těm ostatním dvěstě liber jako
výpomoc na cestu na onen svět a poděkování Bohu, že to
přežil". Letadlo spadne a Angličan to nepřežije. Zbylí tři
mu jdou na pohřeb. Ir hodí na rakev dvěstě liber, také
Francouz hodí na rakev dvěstě liber, podle dohody. Žid
vypíše šek na šestset liber, hodí jej do hrobu a vezme si
čtyři stovky zpátky.

©

Vejde host do notně zakouřené hospody nasaje
ovzduší a povídá: “Tak tady je dneska vzduch, že by
se dal krájet!” Jiný host, který se právě bezúspěšně potýká
s hovězí pečení, zvedne hlavu od talíře a přisadí si: “A to
je asi jediné v této hospodě, co se dá ukrojit!”

©

Ptá se paní profesorka Jaromíra, co dělají jeho
rodiče: “Tatínek převádí běžence přes hranice a
pašuje cigarety. Maminka dělá v erotickém salónu a
příležitostně hraje v pornografických filmech...”
“Stačí,” zarazí ho paní profesorka, “poznamenám si, že
pocházíš z moderní, tržně zaměřené rodiny.”

©

Chodci mají posledních třista metrů do cíle. Vpředu
je dvojice borců, která finišuje. “Já fandím tomu s
tou červenou kravatou,” říká jeden s diváků.
“Prosím vás, kupte si brýle, to není kravata, to je jazyk!”

A domů! Tak tohle jsou ty vaše zkoušky SPIRITUÁL
KVINTETU?

©

Pán si pochutnává v restauraci na husím stehně,
mlaská a mezi jednotlivými sousty naříká:
“Panebože, proč jsi na nás tak málo myslel, když jsi
obdařil pavouka osmi a husu jen dvěma nohama!”

Dva právníci popíjeli v restauraci víno, debatovali o
právních problémech a dostali se do odborného
sporu. Když se delší dobu nemohli dohodnout, zavolali
vrchního a zeptali se ho, jestli nemá náhodou trestní
zákoník. Vrchní zbledl, vběhl hned za majitelem
restaurace, za chvíli se vrátil a sdělil oběma právníkům, že
pro dnešek si nemusí lámat hlavu s placením útraty, neboť
jsou hosty firmy.

©

©

Sousedky se zastavily na kus řeči: - To je toho, že se
vaše dcera dobře vdala! Kdybych vám měla
vykládat, jaký osobnosti posílají naší Amálce alimenty,
tak byste pukla závistí.

©

Za svítání přivede domů značně zubožený mladík
stejně zuboženou dívku. - Mladíku, - rozčiluje se
hlava rodiny - zaprvé jste mi slíbil, že přivedete dceru
nejpozději v jedenáct hodin, a zadruhé to není moje dcera!
Zase čípek? Nemohla bych radši dostat injekci? Vždyť už mi
tady všichni říkají čípková růženka!

©

”Jak se vám povedlo uprchnout z vězení?” vyslýchají
na policii znovu zadrženého vězně. “Než jste mne
zavřeli, tak jsem pěstoval lehkou atletiku. A teď se mi to
hodilo.” “Nepovídejte nám tu nesmysly!” rozčílí se na
vězně policista. “Vážně. Moje disciplína byl běh přes
překážky. Tak jsem se na dvoře rozběhl a skočil o něco
výš než na hřišti!”

©

Číšník zavolá kuchaře, že si host stěžuje na tvrdé
maso. Kuchař přijde ke stolu a oboří se na hosta:
“Tvrdý maso, jo? To musíte kousat, pane, víte - líná huba,
holé neštěstí!”
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Časopisy - Mirek Pištora má k dispozici časopisy České listy a
In the Heart of Európe. Vytvoří rozdělovník těch z vás, kteří si
je chcete přečíst. Dejte vědět, kdo máte zájem.

Videotéka a knihovna - K dispozici u Zuzky Krištofové.
Tel: 09 576 8135 Pouze pro členy.

WWW - Stále čekáme na vaše podněty, co dát na připravovanou
klubovní internetovou stránku. Chceme tam mj. dát seznam těch
z vás, kteří nabízíte služby nebo řemesla. Pište!

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

Akce Klubu a jiné
Kuželky - Na neděli 23.6., 19:00, máme objednaných 5
kuželkových drah v Panmure Superbowl na 525 Ellerslie
Panmure Highway v Panmure. Na každé můžou hrát zároveň 3
lidé, tzn. dohromady 15 lidi. Jedna hra stojí $8.40 za osobu a trvá
přibližně 40 minut. Do pondělí 3.6. dejte vědět, kdo půjdete, ať
můžeme objednat víc nebo naopak odhlásit dráhy. Volejte
Marcele na Tel: 537 6293 nebo pošlete e-mail.

Elvis Presley - V sobotu 29.6., 20:00 vystupuje v Bucklands
Beach Yacht Club na Ara Tai Street imitátor Elvise Presleyho.
Vstupné je $25.00 včetně občerstvení. Objednávejte na Tel: 534
3046.
34. Auckland Intemational film festival - Jako každý rok,
doufáme, že na filmovém festivale budou opět české a slovenské
filmy. Probíhá od 12.7 do 28.7. 2002 a program ještě není k
dispozici. Dáme včas vědět.

INFORMACE
Konzulát ve Wellingtonu - Po 10ti letech nezištného působení
v čestné funkci Honorámího konzula České republiky ve
Wellingtonu ukončil Mirek Paulik své působení a Honorámí
konzulát byl ke dni 15.5. uzavřen. Děkujeme Mirkovi za nezištné
úsilí a pomoc nesčetným krajanům a přejeme klidný
“diplomatický” důchod. Děkujeme, Mirku!

Marika Maher - Marika upozorňuje, že definitivně skončila s
prácí u Frank Casey, takže její tel. číslo do práce 535 3200 už
není platné. Zastihnete ji doma na čísle tel: 09 534 3600

Net-Tel - Opakujeme nabídku telefonní společnosti NetTel, která
poskytuje členům našeho klubu slevy pro hovory do ČR
(38c/minuta) a SR (48c/minuta). Zavolejte jim na tel: 0800 279
666 a pokud jste členy Česko-Slovenského Klubu v Aucklandu
nebo ve Wellingtonu nezapomeňte to říct!

Letenky se slevou - Mirek Pištora už má doma k dispozici plně
funkční rezervační systém na letenky, ubytování a jiné turistické
služby, a to po celém světě, včetně NZ. Můžete se proto na něj
obrátit s jakoukoliv žádostí co se týče cestování. Navíc by měla
být v dohledné době konečně dokončena smlouva s
Austrien/Lauda Airlines o slevách pro členy našeho klubu.
Zdržuje ji jednání mezi Austrien a Air NZ o nových tarifech,
které by měly být levnější, resp. na stejné úrovni jako Lufthansa.
Z této ceny bychom pak měli podle předběžné dohody dostat
navíc 3% slevu, ať ve formě odečtení nebo kreditu (ještě není
ujasněno). Tarif Austrienu obsahuje let Air NZ z Aucklandu,
Wellingtonu a Christchurchu do Sydney a Melboume a pak let
Austrien ze Sydney či Melboume do Vídně s mezipřistáním v
Kuala Lumpur. Navíc je v něm zahrnut zdarma zpáteční let z
Vídně kamkoliv po Evropě, což Ti z vás, kteří vystoupí ve Vídni
a pojedou domů autem, vlakem nebo autobusem, můžou využít
jako příjemné zpestření své dovolené. Navíc Austrien souhlasil,
že pouze pro členy našeho klubu (aucklandského i
wellingtonského) vydá tarif jen do Vídně, bez onoho zdarma letu
po Evropě, čímž by tento tarif měl být ještě o pár set dolarů
levnější. Také budeme mít k dispozici tarif s odletem z Prahy,
Košic nebo Vídně, a to pro naše příbuzné doma, kteří si letenku
dovolí nemůžou, ale my jim ji můžeme zaplatit zde. Volejte
Mirkovi Pištorovi na tel: 09 580 0035
PC GUY - Pokud uvažujete o koupi počítače nebo jiné
výpočetní techniky, ať nové nebo použité, můžete se obrátit na
Lukáše Bečka tel: 09 442 1667, který má výborný přehled o trhu.

Pils - Byli bychom vděčni, pokud by se vám někomu podařilo
nahrát na video TV reklamu na pivo Pils, která v současnosti běží
v televizi. Jednak reklama dost znevažuje náš národ a navíc ti z
nás, kteří se zúčastnili konkurzu na tuto reklamu, byli, jak se zdá,
podvedeni. Dejte vědět Hance na tel: 09 521 0771

Překlady - Mirek Pištora tel: 09 560 0035 dělá registrované
překlady pro jakýkoliv NZ úřad. Stránka dokumentu stojí $15.00
a stránka hustého textu $30.00.

Bryndza a klobásy - Táňa Bemová, která žije na farmě u
Hamiltonu, nabízí na zakázku výrobu sýrů a uzenin, včetně
bryndzy a klobás. Ochutnali jsme její vzorky a byly výborné.
Obraťte se na Zuzku Dedkovou tel: 09 473 1696,
která je s Táňou ve spojení nebo nám napište e-mail.

Klubu v Aucklandu, a chcete požívat výhod z toho vyplývajících,
pošlete šekem nebo v hotovosti $10.00 za jednotlivce nebo
$15.00 za rodinu na klubovní adresu: Czech and Slovák Society

Formuláře - Mirek Pištora má k dispozici formuláře z českého

in Auckland, PO Box 106-327, Downtown Post Shop,
Auckland.

Členské - Ti z vás, kteří se chcete stát členy Česko-Slovenského

Můžete také zaplatit přímo členům výboru nebo na klubovních
akcích.
Těšíme se na shledáni,
Váš Výbor

i slovenského velvyslanectví, potřebné pro žádosti o všechny
možné listiny (pas, rodný a oddací list, výpis z rejstříků trestů,
atd.)
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Scotland, Germany, Sweden
Green Division Teams: New Zealand, Korea, Hong
Kong, Tonga, Ireland, Argentina

Nový Zéland očima českého studenta
Měl jsem možnost prožít pět měsíců na Novém Zélandu
a chtěl bych se s Vámi podělit o dojmy, které ve mně
pobyt zanechal.
Tím nejpůsobivějším zážitkem pro mne byla člověkem
téměř nenarušená krajina plná dechu beroucích scenérií.
Procestoval jsem celý jižní ostrov a Vaše národní parky
plné ledovců, věčného sněhu a nádherných vodopádů v
kombinaci s jinde nepozorovatelnými zvířaty pro mne
byly opravdovým zážitkem o kterém si v Evropě můžeme
jen nechat zdát. Velmi jsem ocenil propracovaný
turistický systém umožňující snadnou orientaci i bez
mapy. Byl jsem velmi překvapen prací lidí v turistických
centrech, byli velmi ochotní a obětaví, ačkoliv od nás
nemohli čekat ani cent.
Obecně se mi líbil přístup Novozélanďanů k životu.
Skoro jsem záviděl životní nadhled a pohodu, která z nich
jen čišela. Žádný stres, přehnaná honba za penězi nebo
kariérou. Žít klidný život, nechat problémy aby se vyřešili
sami a vůbec z ničeho si nedělat hlavu. Připadali mi velmi
milý a úžasní, ale měli jednu velkou vadu. Zjistil jsem, že
když na nich je člověk závislý, tak ho velmi často nechají
na holičkách navzdory všem daným slibům. Já jsem přijel
na Zéland hrát softball a součástí dohody bylo uhrazení
cesty a zajištění pracovního místa. Bohužel se to ukázalo
jako planý slib a nakonec jsem zůstal v cizím prostředí
odkázán sám na sebe, což pro mne jako studenta nebylo
zrovna nejjendodušší a nejlevnější.
Celkově se na svůj pobyt dívám jako na velmi drahou
dovolenou, která mi pomohla v angličtině a velmi mě
vyškolila v mezilidských vztazích.
Na závěr svého článku bych chtěl poděkovat všem lidem
z Wellingtonského ČS klubu, kteří mi často nezištně
podali pomocnou ruku. Doufám, že se ještě shledáme.
_______________________ Zdraví Vás Zdeněk Mateřanka.

Czech Republic Game Schedule
Czech Rep. v. Germany
2:30pm
Saturday, July 6
Czech Rep. v. Scotland
Sunday, July 7
1:00pm
Czech Rep. v. Japan
Monday, July 8
12:00noon
Czech Rep. v. Wales
12:00noon
Tuesday, July 9
Wednesday, July lOCzech Rep. v. Sweden
12:00noon
Playoffs
July 11 -14
For more information about the 2002 Lacrosse World
Championship in Perth, visit the website at:

www.lacrosse2002.com
Ing. Jaroslav Doleček, generální konzul

Univerzita Komenského
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov
_____ Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika_____

Pre záujemcov z Austrálie a Nového Zélandu!
Letný program na Slovensku, možnosť až mesačního
pobytu na Slovensku.
Naučte sa jazyk a spoznávejte krásy krajiny Vašich
predkov.
Kurz slovenského jazyka v Bratislave:
od 8.7.2002 do 26.7.2002. Poplatek za kurz 420 USD,
ubytovanie 80 USD, stravovanie 3 USD / deň.
Rekreačný pobyt v Modre-Harmónii:
od 27.7.2002 do 4.8.2002. Cena 220 USD, (zahŕňa
poplatok za program a ubytovanie v dvojposteľovej izbe.)
Kurz slovenského jazyka v Košicach:
od 5.8.2002 do 23.8.2002. Cena: viď kurz v Bratislave.
Pobyt vo Vysokých Tatrách alebo v Bratislave podľa
záujmu:
od 24.8.2002 do 31.8.2002. Volný čas, výlety a
vychádzky za historickými, geografickými a kultumými
krásami a zaujímavosťami Slovenska. Cena ubytovanie v
našom študentskom domove 90 Euro / 80 USD
dvojposteľová izba. Cena stravovanie v študentskej jedálni
3,5 Euro / 3 USD denne.
Termín podávania prihlášok: 30. máj 2002
Toto oznámení došlo redakci pozdě pro uveřejnění v
minulém čísle Čriepků, zájemci prosím, volejte přímo do
Bratislavy; Tel.: 421 2 5557 7333, Fax: 421 2 5557 7255
E-mail: sr@ujop.uniba.sk,
www.uniba.sk/ujop

The Czech National Lacrosse team is
_________ headed to Austrália_________
On June 30, 2002 the Czech Men’s National Lacrosse
team will travel to Perth, Austrália to play in the 2002
World Lacrosse Championship - July 6-14.
Three divisions of teams will compete at the World
Championship in Perth: Blue, Red and Green. If the
Czechs win their Red Division, they will move on to
compete against teams in Blue Division. Games will be
played at the University of Western Austrália (UWA)
Sports Park.
Blue Division Teams: USA, Austrália, Canada,
Iroquois Natioans, England
Red Division Teams: Czech Republic, Japan, Wales,

Zdraví kamarády z Bad Aiblingu
Josef (Joe) Novák pozdravuje všechny staré kamarády se
kterými se znal v Bad Aiblingu v roce 1950 a 1951.
Vzpomíná na lumpárny které jsme vyváděli jako mladí
kluci. Emigroval do Austrálie v roce 1951 kde stále žije a
často navštěvuje Českou republiku kde zrovna tráví léto.
Red. G. Knotek
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Vážení krajané,
dovolte mi Vás informovat, že Austrálie zrušila článek 17
zákona o občanství (Australian Citizenship Act 1948), na
jehož základě pozbývali Australané, kteří požádali o státní
občanství jiného státu, automaticky státní občanství
Austrálie. Novela zákona (Australian Citizenship
Legislation Amendment Act 2002) vstoupila v platnost
dne 4.4.2002. Schválení novely znamená, že Australané,
kteří po uvedeném datu nabudou jiné státní občanství,
australské občanství neztratí.
Novela zahrnuje i ty australské občany, kteří o jiné státní
občanství požádali před 4.4.2002, do tohoto data jim však
nebylo uděleno. Změny v zákoně nemají zpětnou platnost;
Australané, kteří na základě článku 17 v minulosti pozbyli
občanství, však budou moci požádat o opětové nabytí,
pokud mj. prokáží svůj vztah k Austrálii (např. trvalým
pobytem) a spím další podmínky.
Pro řadu českých krajanů v Austrálii má tato změna
velký význam. Bývalí českoslovenští stárni občané, kteří
pozbyli státní občanství ČSSR (ČSR) propuštěním ze
státního svazku, totiž nyní budou moci učinit prohlášení o
státním občanství České republiky podle zákona č.
193/1999 Sb. a stát se tak opět občany ČR bez obav ze
ztráty australského občanství.
Informuje: Generální konzul, Jaroslav Doleček
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030, Sydney
V

Členské příspěvky klubu

karty. Rozhovor je účtován na účtu Telecomu. Proto tuto
výhodu mohou využít pouze zákazníci Telecomu. Výhodu
to má též, že tento tarif nemá žádné časové omezení, tedy
cena za minutu se nemění zdali voláte v pracovní dobu či
večer nebo o víkendu.
Cena je 80 centů za minutu, což je 12 dolarů za 15
minut.
(Cena za minutu je stejná voláte-li do České nebo
Slovenské republiky.}
Změna je v tom, že nepoužíváte mezinárodní centrálu:
00420 do Česka nebo 00421 na Slovensko, ale použijete
toto předčíslí: 0161 potom stát Česko 420 nebo Slovensko
421, Praha 2 a číslo osoby.
Tohle je příklad jak vypadá číslo když voláte někomu do
Prahy. 0161 420 2 12345678
K přirovnání uvádíme normální ceny.
Normální cena je $2.11 za minutu, což je $31.65 za 15
minut.
Večer nebo o víkendu je cena $1.54 za minutu, což je
$23.10 za 15 minut.

European Fórum
pořádá večírek s tancem a večeří

3. srpna 2002 v Polském Domě v 7:30 hod.
Večeři připravuje Maďarský Klub a k tanci
pravděpodobně bude hrát řecká kapela.
Cena $20.00 - $25.00 (BYO)
Přesnější informace v příštím čísle Střípků - Čriepků
ale už teď je nutné zamluvit vstupenky.
Volejte Honzovi Koppanovi na Tel.: 476 3781
_________ nebo Janě Baborové Tel.: 567 0510_________

Výbor klubu Vám chce připomenout, že většině členů
vypršelo předplatné na Střípky - Čriepky a též na členství
klubu.
Členské klubovní příspěvky:
Členství pro rodinu s příjmem
$30.00
Členství pro rodinu bez příjmu
$10.00
Členství pro jednotlivce s příjmem
$20.00
Členství pro jednotlivce bez příjmu
$10.00
Předplatné na Střípky - Čriepky:
Pro členy klubu
$ 15.00
Pro nečleny klubu
$30.00
Pro čtenáře mimo Nový Zéland
$30.00
Plus poštovné
Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Příspěvky posílejte na adresu:
Czeeh and Slovák Club
P.O. Box 27 332, Wellington, New Zealand
Pro více informací volejte pokladníka klubu
tel.: 09 478 5977

24.11.2002, neděle - Piknik v Belmont Domain nebo
Rimutaka Forest Parku. Přesné místo uvedeme později.

Zlevněný telefoní rozhovor pro zákazníky
Novozélandského TELECOMU
Pro využití těchto levných telefoních rozhovorů nemusíte
vyplňovat žádné formuláře a vydat číslo Vaší bankovní

1.12.2002, neděle - Odpoledne u Evy Lake v Levinu.
A obvyklé schůzky první středu v měsíci v Polském
Domě.
Předsedkyně, Jana Baborová

Akce Klubu na rok 2002
14.7.2002, neděle - Odpoledne u Baborů. Přijďte se
pobavit při kávě nebo čaji mezi třetí a šestou hodinou.

3.8.2002, - sobota - Večer pořádaný European Fórum.
Přesnější informace v příštím čísle Střípků - Čriepků.
Též můžete volat Honzovi Koppanovi nebo Janě
Baborové kteří náš klub v European Fórum již několik
let zastupují.
25.8.2002, neděle - Vycházka na Makara kopec.
Sejdeme se u Koppanů. Podrobnosti v příštím čísle
Střípků - Čriepků. Po procházce BBQ u Koppanů, které
připraví hospodář klubu pan Koppan.
27.10.2002, neděle - Oběd ve Valentines, Petone
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Tajenka k řešení 56: Žena bez poprsí, to je postel bez peřin.
Vyřešení křížovky 57 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi
Polský dům, středa 3. července 2002 v 19.30 hod.
Koblihy
2 a 1/2 hrnku mouky, 1/2 hrnku krupičky, 2 lžíce cukru, špetka soli, 2 žloutky, 1 sáček sušeného
droždí, 2 lžíce mléka, 1 lžíce rumu, 3/4-1 hrnek mléka, mouka na posypání válu, zavařenina k
plnění, tuk na smaženi.

Droždí dáme do vlažného mléka, přidáme 1 lžíci cukru, posypeme 1 lžičkou mouky a necháme vzejít
kvásek. Mouku smícháme s krupičkou, cukrem, solí, vlahým rozpuštěným máslem, rumem, žloutky
a vykynutým kváskem. Podle potřeby přidáme ještě mléko. Vše dobře zpracujejme, až je těsto vláčné
a dělají se na něm puchýřky. Necháme vykynout. Poté z těsta na pomoučeném válu vyválíme placku
silnou asi 1 cm a rozdělíme ji na poloviny. Na jednu polovinu placky hrníčkem naznačíme kolečka
a do jejich středu dáme zavařeninu. Druhou polovinu vyváleného těsta položíme na první. Kolem
vyvýšených míst náplně těsto po obvodu přitiskneme prsty, aby se dobře spojilo, a hrníčkem
vykrájíme koblihy. Vkládáme je vrchní stranou dolů do vyšší vrstvy horkého tuku nebo oleje. Tuku
musí být tolik, aby v něm koblihy plavaly. Přiklopíme pokličkou a smažíme asi 2 minuty. Pak
koblihy obrátíme a osmažíme nepřikryté i na druhé straně.

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.
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