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POZOR, POŠTA NÁM JIŽ NEHLÁSÍ ZMĚNY ADRES!!!

Prosíme Vás proto, abyste na obálce zkontrolovali, zda adresa souhlasí.
V případě chybné adresy nebo změny bydliště, nahlaste správnou adresu do naší 
administrace - kontakt v tiráži.

Administrace Zpravodaje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Z technických důvodů se s okamžitou platností ruší všechny svazové 
e-mailové adresy se zakončením @svaz-spolku.ch. A to kromě e-mailové 
adresy: info@svaz-spolku.ch, kam můžete i nadále posílat informace 
o plánovaných aktivitách spolků a krajanské komunity k uveřejnění 
na webu. Zde si také můžete vyžádat další informace o publikovaných 
aktivitách, o činnosti spolků a o všem, co Vás ve spojení se Svazem spolků 
zajímá.

Nová e-mailová adresa administrátorky Jarmily Schifferle je:
jarmila.schifferle@gmx.ch

Veškeré informace naleznete na www.svaz-spolku.ch

UZÁVĚRKA listopadového čísla Zpravodaje je stanovena na 25. října 2017.
Prosím o včasné doručení veškerých článku a podkladů potřebných 
ke zveřejnění.
Další termíny uzávěrky:
23. listopad 2017 (prosincové číslo)
20. prosinec 2017 (lednové číslo)

Děkuji
red. Adéla Benešová



SOUTĚŽ

Připomínáme soutěž, která byla vyhlášena v minulém čísle časopisu Zpravodaj. 
Uvítáme vaše články na téma „Emigrace", jako poděkování očekávají  tři vybrané 
autory a/nebo autorky peněžní výhry.

Podělte se o své zkušenosti s mladými lidmi, kteří s dychtivostí naslouchají tomu, 
co vše se kdysi dělo, jaká odvaha se v lidech vzala k tomu, aby opustili své rodiny, 
aby riskovali.

Příběhy, které mohou být kratší i delší, v češtině či slovenštině, případně v němčině 
a švýcarštině, (a pokud si nejste jisti  gramatikou - na to máme korektory!) nám 
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@quickline.ch nebo poštovní adresu: 
Jarmila Schifferle, Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau.

Více informací o soutěži naleznete na www.svaz-spolku.ch 
nebo ve Zpravodaji č. 9/2017

Landstrasse 36, 5430 Wettingen
Otevření sálu v 18:00
Vstupenka: 22 CHF

Info Tel. 079 6050643 
Bedan@GMX.ch

z Prahy

Pátek 20.10.2017 v 19:30
Restaurace Winkelried Wettingen

* * *
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Pozvánka na literární večer Hany Hindrákové
Představení bestselleru Smrtící byznys (Lék nebo zabiják)

Populární autorka románů z afrického prostředí Hana Hindráková představí svou 
novou knihu Smrtící byznys, jejímž hlavním tématem jsou falešné léky.

Autorské čtení proběhne v  pátek 17. 11. 2017 v Italské Katolické Misii, 
Feldstrasse 109, Zuerich 
(Bus č. 31 od hl. nádraží, směr Schlieren, stanice Bäckeranlage u Tankstelle Avia)

Program:

18:00  otevření místnosti, občerstvení

18:20  úvod - přivítání autorky a hostů, připomenutí výročí 17. listopadu 1989 
 - příspěvek Jiří Kraus a Jana Marie Jarolímková

18:35  předání čestného předsednictví Jiřímu Krausovi a čestného členství   
 Jaroslavu Olšanskému

18:45  autorské čtení Hany Hindrákové, uvedení knihy Smrtící byznys

19:30  diskuze

19:45  prodej knih spojený s autogramiádou, občerstvení

20:30  závěr

Těšíme se na vaši účast.
Za výbor spolku s krajanským pozdravem

Jana Marie Jarolímková
Předsedkyně spolku Beseda Svatopluk Čech
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Kultura

Představení autorky Hany Hindrákové

Hana Hindráková se narodila v roce 1982 v 
Trutnově, kde strávila dětství a vystudovala 
obchodní akademii. 

V roce 2001 se přestěhovala do Prahy a 
začala studovat Mezinárodní  obchod na 
Vysoké škole ekonomické. V roce 2005 
úspěšně složila bakalářské zkoušky a 
rozhodla se pro změnu hlavní specializace 
na Cestovní ruch. Jako vedlejší specializaci 

si zvolila Rozvojová studia, která 
podnítila její zájem o africký kontinent. 

Po vysokoškolských studiích v roce 
2008 si založila vlastní neziskovou 
organizaci Fair, z. s. a v rámci realizace 
projektů rozvojové spolupráce 
se  dostala pětkrát do africké Keni, 
kterou si velmi oblíbila. Země se stala 
hlavním tématem pro její beletristické 
knihy Děti nikoho, Karibu Keňa, 
Dobrovolnice a Očarovaná. 
Prostřednictvím beletrie upozorňuje 
autorka na palčivé problémy černého 
kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, 
diskriminace HIV pozitivních lidí, aj.). 

V roce 2012 debutovala románem 
Děti nikoho, který se zařadil mezi 
nejprodávanější knihy nakladatelství 
Alpress v únoru 2013 a byl nominován 
do užšího výběru dvaceti knih na 

knihu roku 2012 na Databázi knih. Román 
byl také přeložen do angličtiny. 

Vzápětí s rukopisem knihy Karibu Keňa 
vyhrála soutěž Mám talent pořádanou 
nakladatelstvím Euromedia (2012). V lednu 
2014 jí vydalo nakladatelství Alpress román 
Dobrovolnice, o rok později, v únoru 
2015 román Očarovaná. Lovci lebek, které 
vydalo nakladatelství Grada v květnu 2016, 
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jsou jediným autorčiným románem, který 
se neodehrává v Africe. 
V současné době vychází román Smrtící 
byznys, thriller z lékařského prostředí 
odehrávající se v Ugandě. Hlavním tématem 
jsou falešné léky a dle prvních kritik má 
vykročeno stát se bestsellerem.

Hana kromě Afriky procestovala téměř 
celou Evropu, USA, Portoriko a přilehlé 
ostrovy, Kapverdy, Maroko, Egypt, Tunisko, 

Argentinu, Čile, Spojené Arabské Emiráty, 
Turecko, Nepál a Nový Zéland. O některých 
navštívených zemích napsala výstižné 
cestopisy.

Hana Hindráková žije s rodinou ve 
Strančicích nedaleko Sázavy. Vice najdete 
na jejích webových stránkách 
www.hindrakova.cz.

* * *

PRODEJ NEMOVITOSTÍ BEZ STAROSTÍ

Prodáváte svůj dům či byt? Nebo znáte někoho, kdo chce svoji nemovitost prodat?
Doporučte nás = my získáme zakázku = Vy bonus 15% z provize!

Těšíme se na Vaše zavolání.

AGENTUR PAZDERA, 044 933 07 33, www.pazdera.ch, www.agenturpazdera.cz

13-09-002

10 let CZECH IT OUT 
v pátek, 24.11.2017 ve 23 hodin 

www.czechitout.ch

INZERCE
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Další zajímavosti z historie Zpravodaje I.

V lednovém čísle Zpravodaje jsem se 
zmínil k jubilejnímu 50. ročníku 

časopisu, že během roku se k tématu 
vrátím. Protože celkový přehled redaktorů 
i činnost některých spolků v době po 
našem příchodu do Švýcarska popsal v čísle 
7-8/2017 Milan Cimburek v článku „Trocha 
historie nikoho nezabije“, omezíme se v 
následujícím článku na jiné zajímavosti a 
detaily začátků Zpravodaje od r. 1968, které 
nejsou širokému okruhu krajanů tak známy, 
jako události z posledních 10 - 20 let.

M. Cimburek má velký podíl zásluh 
pro Zpravodaj v letech 1990 - 2005, kdy 
Zpravodaj tiskl. Pro situaci a informace 
o kořenech prvních let časopisu se podařilo 
zajistit spolupráci lic. iur. Jaroslava Jokla 
z  Besedy Svatopluk Čech, který nám 
poskytl cenné zprávy a podklady, když po 
vzniku Zpravodaje po několik dalších let byl 
administrátorem a formálně „odpovědným 
redaktorem“.

Švýcarská legislativa totiž zakazovala 
politickým uprchlíkům (Flüchtlinge) 
politickou činnost. Sám J. Jokl informoval v 
r. 2003 Dr. Petra Orzága, který napsal svou 
dizertační práci na téma „Časopisy a média 
československého exilu po r. 1968“ (m. j. i o 
Zpravodaji ve Švýcarsku), tímto způsobem: 
„To, že jsem se stal odpovědným redaktorem, 

bylo čistě pragmatické rozhodnutí, které 
nesouviselo s mými kvalitami coby 
redaktora. Ale já jediný z  kruhu kolem 
Zpravodaje jsem měl totiž švýcarské 
občanství (narodil jsem se ve Švýcarsku), 
takže jsem převzal odpovědnost a mohl 
jsem si dovolit více než ten, kdo měl jen 
uprchlický status." Díky J. Joklovi bylo jasně 
sděleno, že za časopis zodpovídá švýcarský 
občan, i když za jeho působení nenastal 
nikdy střet se švýcarskými úřady.

První číslo Zpravodaje vyšlo 9. září 1968 
a vydávání prvních čísel v provizorních 
podmínkách bylo na bedrech tehdejšího 
jednatele Svazu Dr. Miroslava Tučka, 
v  jehož bytě se Zpravodaj o formátu A4 
cyklostyloval, vázal a rozesílal. Papír a obálky 
dostal nový časopis od Švýcarské centrály 
pro pomoc uprchlíkům, takže několik čísel 
časopisu se mohlo rozesílat zdarma (bylo to 
v r. 1968 celkem 15 čísel). M. Tuček vyráběl 
Zpravodaj až do konce r.  1968 a potom 
„převzal“ funkci odpovědného redaktora 
J. Jokl, jak výše uvedeno.

Poté bylo zavedeno předplatné, které čtenáři 
platili buď ročně či půlročně. Do  konce 
r. 1968 vycházel Zpravodaj s týdenní 
periodicitou, většinou v pondělí (pracovníci 
měli pevné zaměstnání), od března 1969 se 
z něj stal čtrnáctideník (24 krát do roka) a 
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od začátku r. 1973 až doposud se tiskne jako 
měsíčník s prázdninovým dvojčíslem 7-8.

Zpravodaj začal vycházet jako převážně 
informační a zpravodajský list s praktickými 
i servisními informacemi každodenního 
života (pracovní podmínky ve Švýcarsku, 
předpisy cizinecké policie - Fremdenpolizei, 
sdělení úřadů a pomocných organizací 
apod.). Časopis postupně přinášel i rady 
o daních ve Švýcarsku, o pojištění, mzdách 
i cenách, celních předpisech, pracovním 
právu a školství. Tak se objevily už v prvních 
číslech rubriky: Co se chystá, Osobní zprávy, 
Zaměstnání aj. Grafická podoba časopisu 
se rovněž postupně zlepšovala, např. už 
čtvrté číslo 1. ročníku vyšlo v nové úpravě 
se změněnou obálkou a v rozsahu 12 
číslovaných stran, formát zůstával A4.

Před koncem roku 1968 uspořádal M. Tuček 
ve Zpravodaji anketu o dalším osudu 
časopisu a o tom, jaké zaměření by měl mít 
v případě, že bude vycházet dál. Výsledek 
ankety čtenářů (185) byl jednoznačně 
pozitivní, většina čtenářů chtěla, aby 
Zpravodaj vedle informačního bulletinu se 
stal i literárním časopisem. Proto činovníci 
Svazu začali od prosince roku 1968 hledat 
mezi přišlými emigranty obětavé lidi 
(nadšence), schopné a ochotné vydávat 
časopis. Tak se v Curychu vytvořil redakční 
kruh, jehož páteří byli poúnorový exulant 
Miroslav Tuček, který přenesl zodpovědnost 
za další osud Zpravodaje po oboustranné 
dohodě na ramena nových uprchlíků.

Byli to Jan Dratva (tisk a distribuce), 
Miroslav Fišera společně s dlouholetým 
odpovědným redaktorem Zdeňkem 
Záplatou, Jaroslavem Šidou, Jaroslavem 
Joklem a několika dalšími pracovníky. 
Tento neutrální redakční kruh rozhodl, že 
napříště bude sám vydavatelem Zpravodaje 
a nikoliv Svaz, takže teprve v druhé polovině 
70. let spolu s novými Stanovami Svazu 
se Zpravodaj stal jedním ze tří orgánů Svazu 
Česko-Slovenských spolků ve Švýcarsku: 
Svaz, Masarykův fond a časopis Zpravodaj.

Z uvedených pracovníků si vzal J. Dratva 
sám na starost po určitou dobu celé 
vydávání časopisu ve vlastní režii, za což 
platil Svazu čs. spolků 400 - 500 Franků 
za číslo. Tento systém se neosvědčil, proto 
převzal redaktorství M. Fišera v r. 1971. 
Ale brzy nastaly ještě větší problémy, 
jak ve financích (prodělek), tak i ve 
spolupráci s ostatními členy redakčního 
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časopis převzal znovu Svaz čs. spolků 
ve Švýcarsku, což trvá dodnes (Dr. Jaroslav 
Strnad s Ing.  Jaroslavem Hájkem). J. Jokl 
spolupracoval s redakčním kruhem až do 
r. 1972, kdy z pracovních důvodů - škola + 
UNI Curych - musel skončit. On sám články 
do Zpravodaje nepsal, měl na starosti správu 
adres (kartotéku). Z. Záplata byl pak uváděn 
v impressu časopisu a zastával funkci 
odpovědného redaktora.
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Další zajímavosti z historie Zpravodaje I.
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jako události z posledních 10 - 20 let.
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Jak vidno, nebyla otázka vzniku a vydávání 
Zpravodaje v prvních šesti až osmi letech 
právě jednoduchá, ale vždy se prosadily 
rozumné názory a návrhy, což bylo důležité 
pro pokračování časopisu v minulých pěti 
desetiletích.

V době vzniku Zpravodaje v r. 1968 Svaz 
sdružoval pět krajanských spolků, po 
ruské okupaci vznikaly další přílivem 
nových uprchlíků. V 80. letech, kdy jsem 
zastával po jedenáct let střídavě s Ing. 
Jiřím Nápravníkem funkci jednatele 
Svazu, bylo v něm 21 spolků (maximum). 
Tento počet se v dalších letech snižoval. 
Jak uvedeno v období prvých pěti let po 
našem příchodu do exilu, patřila zásluha 
za vedení Zpravodaje převážně redaktorovi 
Z. Záplatovi a administrátoru J. Joklovi, 
který vytvořil kartotéku odběratelů, takže 
Zpravodaj nabyl mezi krajany určitého 
ohlasu, i když po finanční stránce na tom 
nebyl růžově.

Určitým hlasům na zastavení Zpravodaje 
čelil Přemysl Pitter, předseda Besedy 
Svatopluk Čech, který do vedení 
Zpravodaje prosadil literáta a publicistu 
Dr. Jaroslava Strnada, dlouholetého vězně 
jak v  nacistických, tak i komunistických 
žalářích. Ten měl ve Švýcarsku statut 
politického uprchlíka a přitom pracoval 
„tajně“ jako kulturní redaktor Radia 
Svobodná Evropa v  Mnichově, kam 
pravidelně dojížděl. Nutno dodat, že úřady 
se většinou spokojily s formálními výzvami 

k ukončení nedovolené činnosti. Jako 
dalšího schopného organizátora doporučil 
P. Pitter Ing. Jaroslava Hájka na funkci 
technického vedoucího Zpravodaje, tedy 
nikoli Jiřího Hájka, jak mylně uvedeno 
v Zpravodaji č. 7-8/2017 na straně 7.

Jaroslav Hájek zapojil do práce ve Zpravodaji 
celou rodinu: dceru Ladu Hájkovou-Jenter, 
která pro redaktora Strnada prováděla 
sazbu. Pamatuji se, jak vždy poslední dva tři 
dny před uzávěrkou „létaly“ expresní dopisy 
mezi J. Strnadem a Ladou, když redaktor na 
poslední chvíli doplňoval a měnil články. 
Tehdy to znamenalo přepisovat celé stránky 
znovu, internet neexistoval. Další dcera 
Renata Hájková-Saxer měla na starosti tisk a 
expedici časopisu. Po nesnázích s tiskárnou 
vedení Zpravodaje rozhodlo nakoupit 
vlastní ofsetový tiskařský stroj. Kvůli 
stovkám neplatičů si  nemohl Zpravodaj 
dovolit ani tiskárnu, ani profesionálního 
sazeče. Stroj byl umístěn v jejich soukromém 
bytě, resp. v jejich sklepě a sloužil až do r. 
1990. Často docházelo ke „skluzům“, kdy 
nebyly přechodně peníze, takže pracovníci 
Zpravodaje nedostávali za svou práci 
pravidelnou odměnu. Proto při velkých 
položkách, jako nákupu tiskařského stroje, 
musely být odběratelům zaslány složenky už 
v srpnu či září běžného roku.

V průběhu let se ztráty (skluzy) vyrovnaly, 
takže v r. 1990 mohl úspěšný tandem 
J. Strnad a J. Hájek se spolupracovnicemi 
předat celou agendu Zpravodaje svému 
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nástupci, administrátorovi Ing. Rudolfu 
Němečkovi (nikoliv Jiří, jak uvedeno 
ve Zpravodaji 7-8/17 na str. 8), a to s 
minimálními „skluzy“. R. Němeček měl na 
starosti celou administrativu Zpravodaje, 
takže po finanční stránce byl časopis 
zajištěn. Naštěstí získal pro tisk Milana 
Cimburka, který tiskl i jiné exilové časopisy.

Dlužno poznamenat, že tehdejší 
předsednictvo Svazu mělo agendu 
Zpravodaje velmi často na programu 
(jednatelé G. Kraus + J. Nápravník, 
za předsedů Prof. Dr. Jana Tichého a 
Dr.  Mikuláše Mičátka) a mohlo tak řešit 

vzniklé problémy. Vždy se našla společná 
a schůdná střední cesta. Např. už v 80. 
letech byla vytvořena zvláštní komise 
pro otázky Zpravodaje, kde byli mimo 
týmu časopisu i další odborníci zasvěcení 
do práce ve  Zpravodaji, jako Dr. Ing. 
Jaroslav Anděl, Ing. Rudolf Němeček, 
dosud význačný funkcionář Švýcarského 
Sokola, Dr.  Miroslav Tuček, Dr. Oldřich 
Černý, krajan Kelbich a další představitelé 
krajanských spolků. Tato komise odborníků 
vypracovala nové Stanovy jak Svazu, tak 
i  Zpravodaje, které s malými obměnami 
platí dodnes.

(Dokončení v příštím čísle)

Text: Jiří Kraus, na základě zpráv a článků ve Zpravodaji
 Jaroslav Jokl, doplnil zažité události z počátků Zpravodaje po r. 1968.

Poznámka autorů:
Podklady i další materiály a fakta, na jejichž základě vznikl tento článek, je možno najít 
v bohatém archivu Arnošta Jokla (otec Jaroslava Jokla), předaném do Národního archivu 
v Praze, u příležitosti 100 let založení Svazu čs. spolků ve Švýcarsku (Mgr. Zora Machková) 
dne 18. dubna 2015 na Českém Velvyslanectví v Bernu.

* * *
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Podzimní vzpomínka

Člověk se narodí dvojici lidí, kteří se sešli náhodou lásky. Jejich 

vlastnosti, zděděné po předcích, mu utkají povahu a osud.

       Být člověkem znamená být hrdinou, neboť po úžasu dětství 

přichází řetěz bitev, které prohrané nebo vítězné, vždycky končí 

smrtí.

- Olga Scheinpflugová: Byla jsem na světě - 

Dobrý den vážení přátelé,

ráda bych s  vámi všemi vzpomněla těch, 
kteří již nemohou zdvihnout hlavu slunci 
vstříc. 

Památka zesnulých je uctívána od nepaměti 
ve dnech pozlacených posledními 
slunečními paprsky, odkvétajícími květy, 
zlátnoucím listím a ptáky odlétajícími 
do teplých krajin. Koncem babího léta, 
přicházejícím podzimem – časem, který 
jako by symbolizoval zánik přírody…. 
Ale je tomu skutečně tak? V  přírodě, 
která je matkou a záštitou života, není ani 
nemůže být zániku. Tady panuje pravdivý a 
neměnitelný řád. Je to kouzelné vyprávění 
o jitrech zahalených do modravých 
mlh, o osiřelých polích, o korunách 
stromů zlatých jako slunce, či rudých 
jako krev. O písních větrů zaznívajících 
v melancholických podvečerech. Buďme tiše 
a naslouchejme……

Pod barevnou pokrývkou spadaného 
listí, pod krajkou jinovatky uslyšíme znít 
nesčíslné hlasy půdy, o tom že závěje chladu 
a nostalgie roztají, že se jaro vrátí a bude 
rozdávat, sílu a naději.

A ten krásný obraz přírody, stále žijící a 
neustále se obnovující, svědčí o velikosti a 
nekonečnosti života. Máme-li tuto pravdu 
vepsanou v  srdci, můžeme bez rosného 
třpytu v očích vyhledat zrníčka člověčenství, 
poodhrnout hebké krajkoví vzpomínek a 
uvít z nich tu nejkrásnější kytici.

A komu první kvítek? Ten věnujeme těm, 
jejichž pomníčky a pomníky jsou rozesety 
po celé naší vlasti, po celé planetě. Jejich 
krev se vsákla do nitra země. Pokloňme se 
proto památce všech těch, kteří obětovali 
životy za nový spravedlivý svět, za svět bez 
válek, za život v  míru, za šťastný úsměv 
našich dětí.
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A další kytičky – ty zavoní vzpomínkou 
na ty, kteří nám byli v  životě nejbližší a 
nejdražší. Trochu se zachvějeme a stesk 
se jen lehounce dotkne čehosi v  lidském 
nitru – ale nezabolí. Bolest je už dávno za 
námi. Zůstaly jen vzpomínky. Připomínají 
nám laskavost srdcí a životní moudrost. 
Poděkujme jim za to, že nás naučili 
poctivé práci, pomáhali nám vyrovnat se 
se zklamáním, dávali nám víru ve vlastní 
síly, naučili nás radovat se z drobných krás 
všedního dne.

Vzpomeňme i na ty, kterým se životní nit 
dnů zrádně zadrhla, pak přetrhla a oni 
nemohli již uskutečnit své sny, touhy a 
naděje. Skloňme se před památkou těch, 
kterým se bujaré mládí neproměnilo ve 
zralý věk dospělosti.

Z kytice vzpomínek ubývá kvítků...V ruce 
zůstává už jen jediný, ten nejprostší, ale 
nejcennější. Při pohledu na něj přestávají 
oči vnímat krásu květu a začínají kreslit 
obraz nejvzácnější, obraz maminky. To 
slůvko vyslovujeme tiše, s úctou a něhou, 
je ztělesním lásky, obětavosti, laskavosti a 
věčného života. Skloňme hlavy před věčnou 
památkou matek.

Vážení přátelé, nechť slova básníka 
doprovodí naše myšlenky, které patří 
především těm, kteří nás předešli, ale i těm, 
kteří přijdou po nás.

Kdo vešel, musí jednou odejít

z příbytku mezi růžemi a zelenými pruty;

však nestejná bývá míra oné lhůty.

Kdo zůstal, musí úder snést a žít.

Nevrátíš větvi lístek odvanutý.

- Josef Suchý: Lhůta -

                                       

  

Autor textu: Marie Mikulková
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proto památce všech těch, kteří obětovali 
životy za nový spravedlivý svět, za svět bez 
válek, za život v  míru, za šťastný úsměv 
našich dětí.
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Kronika jednoho flámu 
Milan Cimburek

Červenec 1990

Potřeboval jsem něco ve městě. Tam jsem 
zajel dodávkovým autem pětilitrovým 
Chevroletem Malibu. Auto jsem nechal 
stát na žlutém x pro dodavatele u zdravotní 
pojišťovny mé ženy. Po neúspěšném 
nákupu jsem se hnal zpět ke svému autu. 
Ve studeném větru klimatizace u vchodu do 
obchoďáku jsem se srazil se svým rodným 
bratrem. Přestože žijeme již čtvrt století 
ve stejném městě, jsme se nikdy náhodou 
nepotkali. „Nezajdeme na jedno?“, bylo 
napsáno v očích nás obou.

Po jedenácté už bylo, tak proč ne. Zprvu 
jsme seděli sami dva. Další štamgasti se 
začali brzy trousit. Spíš na kus řeči, než 
na kousek jídla. A to nezbytné pivečko. 
Novinka střídala novinku, drb drb a mezi 
řečí ty piva. „Tuhle rundu platím já“, osmělil 
jsem se, „zítra mám narozeniny.“ „Tak 
to gratulujeme“, ozvalo se mnohohlasně. 
Ke stolu si začali přisunovat židle další 
čumilové. To už nás obsluhovali číšníci 
dva. Mých stopade rychle zmizelo v jejich 
peněženkách.

Brácha mi pod stolem ukázal svůj kapesník, 
že bral honorář a že si nemusím dělat 
starost. Šustilo mu tam pár tisíc franků. 
Teď si vzpomínám, jednou jsem platil 

v Čechách v knihkupectví a vytáhl z kapsy 
kapesník s tisícovkama a slečna u pokladny 
jen vzdychla: „vy musíte být hodně bohatý 
pán.“ „Promiňte, to jsem ale nechtěl.“ Od 
rodičů vím, že peníze dovedou i urážet. 
Hodně chlapů, co nenosí peněženky, nosí 
peníze ve složeném kapesníku. Do takové 
peněženky se ale nesmrká!

Ke druhé hodině se většina pijáků odebrala 
zase pracovat. Já po třech pivech už pracovat 
odmítám, a proto jsem zastáncem, pivo 
– až když vyjde hvězda. Některé po pár 
pivech taky přestala práce zajímat a zůstali 
sedět. Můj rozesmátý ksicht se zakabonil 
příchodem mé ženy: „Máš pokutu za 
stěračem. Byla jsem si něco vyřizovat 
v pojišťovně.“ „Já autem nepojedu, tady máš 
klíče.“ A odešla pracovat.

Brzy nám s bratrem pivo stříkalo i z uší a 
rozhodli jsme se něčeho zajíst. Táhli jsme 
městem Na Růžek. Číšník doporučil flák 
masa, ať si sami opečeme na rozžhaveném 
kameni, který nám postavil na stůl. Pod ním 
plápolal kahánek. K  tomu drahý červený 
víno, hranolky a salát. Druhý den jsem si 
podle spáleného jazyku vzpomněl, co jsme 
jedli a brácha zase, kde to bylo.
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Před restaurací jsme se rozloučili, on že 
jde domů a já k  Dědkům. Cestou jsem 
se stavil u stánku s kebabem a hroznou 
škytavku jsem se rozhodl utišit právě tímto 
pokrmem. Odškytal jsem na ulici. Po třetím 
soustu jsem kebab hodil do odpadkového 
koše, protože jsem si zaflákal světlou 
jednobarevnou košili. Kalhoty jsem měl 
naštěstí kárované.

Pivem U Dědků jsem škytavku zahnal. Ještě 
nebyl večer a tak tam seděli známí opilci a 
já. Moc mi do řeči nebylo a oni již několik 

let nedali dohromady souvislou větu, jen 
takové útržky. Vnitřně jsem odpočíval.

Ve dveřích se objevila rozesmátá tvář 
Pavla Kantorka: „Tak tady nás máš, to je 
má matka, to je otec a to brácha.“ Abych 
byl představen akademické rodině zrovna 
U Dědků a v takovém zbědovaným stavu, 
to jsem zrovna nepotřeboval. Jak už to 
při tolika lidech bývá, nezmotal jsem se 
ani na slovo omluvy. Pan primář mne 
pochválil, že rozšiřuji ty Pavlovy blbiny a 
paní Kantorková, že se těm blbinám ráda 

zasměje. Bratr vědátor nás pozoroval 
očkem. Za nedlouho do hospody přišla 
moje žena, celkem najisto. Mne raději 
přehlédla a věnovala se rodině Kantorků.

Rodiče jsme vyzvedli v neděli dopoledne 
v „Hotelu Czech“, abychom je provedli 
městem. Pavel je v  Curychu přeci 
jen cizincem. Naše prohlídka města 
v nich zanechala hluboký dojem, který 
každoročně kvitovali vzpomínkou na 
novoročním přání. O setkání U Dědků 
ani slovo.

Rodiče Pavla Kantorka v Curychu roku 1990

* * *
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Milan Cimburek a Pavel Kantorek v roce 1984

Pavel Kantorek, jeho sestřenice Mirka, žijící taky v Torontu a dcera 
herečky Miriam v mém bytě roku 1992
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Keď mešťan príde na vidiek

Kúpili sme si pozemok na vidieku. Teda 
v  meste, ale to je jedno. Je to vidiek. 
V  Oxforde  - čo síce nie je vidiek - som  
videla behať kravy po parkoch, ale to by 
som radšej neporovnávala so Slovenskom. 
Na Slovensku behajú po ulici psi, mačky, 
husi, sliepky, perličky, či morky.

A  ešte miestni štamgasti po polnoci 
ocikávajú kadečo – v  Amerike by ich 
zatvorili za obscénnosť, tu by zatvorili vás, 
keby ste sa ozvali... Do blázinca. Skrátka, 
ľudový folklór je všade iný. 

Tak teda, kúpili sme si pozemok na vidieku. 
Človek z  mesta je zvyknutý ničomu 
nevenovať pozornosť, zatvoriť sa v  byte 
a nanajvýš tak pozdraviť susedov na chodbe.

Na dedine je to iné. Cudzí ľudia sa navzájom  
zdravia – aj tí, o ktorých nemáte šajnu, čo 
sú zač, deti – dokonca aj puberťáci, to je 
už pre mešťana šok, dostanete koláče zo 
svadby, hoci o ženíchovi, či neveste nemáte 
ani potuchy, ujde sa Vám zo zabíjačky, aj 
keď ste neprispeli na výkrm prasaťa ani 
jedným rožkom, domáce vajcia od miestnej 
chovateľky sú lacnejšie ako v supermarkete 
a  zaručene čerstvé, a  ešte nakupovaním 
robíte dobrý skutok, lebo dáte miestnym 
zarobiť. Budú vás menej ohovárať.

Potrebujete opraviť plot? Vykopať jamy na 
sadenie nových stromov? Zbaviť sa hory 

odpadu z pozemku? Žiadny problém. Stačí 
zájsť do krčmy a ponúknuť pivo a poldeci. 
Lebo toto ešte stále funguje, ako  kedysi. 

Miestne družstvo, ktoré ešte neskrachovalo, 
alebo ho nezničil novodobý podnikateľ, 
vykope mrkvu a pozbiera kapustu. Susedka, 
ktorú poznáte len z  videnia vám zazvoní 
s  káričkou pri dverách a  zavolá vás na 
paberkovanie. Veď by to bol hriech nechať 
tie zvyšky na poli!  Máte zadara pre domáce 
zvieratká.  Vy nechcete, lebo nemáte 
domácu farmu? Vy nepotrebujete šetriť? 
A čo tam po tom, že je to protizákonné. Veď 
sa to tak robilo od nepamäti. Nejdete? Tak 
vám prinesie až pred bránu z jej koristi. Veď 
je  poriadna susedka.

Na ulici sa dozviete, kto kedy zomrel, aký 
mal pohreb, čie detiská sú nevydarené, 
kto kradne, koho zatvorili... Že nikoho 
nepoznáte? Nepodstatné. Hlavne, že sa 
porozprávate. Lebo ak nie, nie je to žiadna 
výhra.

Nie, že by ste sa nedozvedeli „novinky“, 
to by asi nikomu z  mešťanov nechýbalo, 
miestni by sa na vás ale pozerali, ako na 
odľuda, ktorý nemá rád ľudí. A mohli by 
začať špekulovať, prečo to tak je. A mohli by 
vám začať robiť napriek. 

Napríklad odhŕňať sneh pre vašu bránu – 
čo je v  zime dosť problém. Dedinčania, Milan Cimburek a Pavel Kantorek v roce 1984

Pavel Kantorek, jeho sestřenice Mirka, žijící taky v Torontu a dcera 
herečky Miriam v mém bytě roku 1992
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ktorí to robia, totiž nepracujú a  ráno sa 
– na rozdiel od vás – nikam neponáhľajú. 
V praxi to potom vyzerá tak, že na poslednú 
chvíľu otvoríte bránu, akože idete do práce,  
a  musíte si najskôr odhrnúť sneh spredo 
dverí, čo vás stojí drahocenné minúty a ešte 
sa aj spotíte ako kôň . Nič moc na začiatok 
dňa. Už pri príchode do práce sa stávate pre 
svoje okolie nebezpečný.

Alebo sa rozhodnú, že si na svojom 
pozemku budú robiť čo chcú. Možností je 
viacero. Budú chovať domáce zvieratá. Ja 
teda mám zvieratká rada, ale nie ak smrdia 
– čo je u  nich bežné.. Ovce, kozy, kravy, 
prasce, zajace – výber je široký. Švajčiari 
síce bežne hovoria, že ak ich chceme jesť, 
musíme prijať aj všetko ostatné, a oni teda sú 
naozaj tolerantní, ja však nie som Švajčiarka 
a pre mňa smrad je smrad. A to nie som ani 
vegetariánka. 

Alebo budú správni domáci kutilovia a teda 
denne po pracovnej dobe a pravidelne celú 
sobotu budú píliť, búchať, prášiť – skrátka 
nič pre vás, ktorí si po práci túžite dať kávu 
na terase a v sobotu pozvať kamarátov na 
grilovačku.  Dobré slovo? Tu sa na dobré 
slovo nepočúva. Buď si s nami, alebo proti 
nám. Nemusím pokračovať, ako budete 
vychádzať s týmto susedom.

Sú alkoholici? Takých je pomerne 
veľa, vzhľadom na to, že takmer všetci 
starousadlíci majú sady a  teda množstvo 
vhodného materiálu na vypálenie domácej 

trunkovice. Keď domácej, tak domácej, 
žiadna oficiálna pálenica nie je dosť dobrá 
a lacná. Lavór je lavór. 

Toto je už horšie, lebo z  takejto usadlosti 
sa šíri smrad – treba byť gazdom a  teda 
mať domácu hydinu, o ktorú sa starajú len 
sporadicky, teda nakŕmia a dosť.  A hluk 
– to je obvykle sprievodný jav požívania 
domáceho trúnku. Tu odporúčam hluchotu 
a slepotu, v horšom prípade prášky na nervy, 
alebo postaviť nový dom. 

Len raz sme sa, neznalí miestnych pomerov, 
snažili v pomôcť ako ľudia, a netajím, že ako 
noví sme chceli aj zapadnúť. 

Vracali sme sa z  práce a  pri ceste ležala 
v  jarku staršia pani, na prvý pohľad 
v  bezvedomí. Tak sme okamžite zavolali 
mobilom záchranku a začali s oživovaním 
pod vedením lekárky na telefóne. Aký bol 
náš úžas, keď sme zistili, že pani je na mol 
a  v  jarku leží preto, že nevládze stáť na 
nohách. Lekárka nás slušne upozornila, 
že linka je len pre vážne prípady a manžel 
dotyčnej nám nadal, že sa staráme do čoho 
nám nič nie je.

Inokedy som videla auto, ako stojí na 
príjazdovej ceste a  podozrivo sa kolíše. 
Dofrasa, čo nemajú rozum? Musia sexovať 
na otvorenom priestranstve, kde ich každý 
vidí? 

Nasadila som si optiku, aby som lepšie 
videla, čo to teda v tom aute stvárajú – a na 
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* * *

môj úžas, opitá suseda mlátila opitého 
suseda. Hlava – nehlava. Ešteže som nebola 
aktívna a nevolala policajtov! 

Život na vidieku má dve tváre  a  mešťan 
musí byť sakramentsky opatrný v jednaní 
s  domácimi. Lebo ľudia nie sú len zlí, či 
dobrí. Sú iní. Inak sa správajú v meste – kde 
sú de facto na návšteve, a iní sú v domácom 
prostredí, kde vyrástli. 

Preto sa my - novousadlíci správame 
ako novorodeniatka. Nič nehovoríme, 
nekomentujeme, len pozorujeme a  podľa 
možnosti prikyvujeme. Aby sme zapadli. 
Lebo tu sme  my na návšteve. Trvalé 
bydlisko nehrá žiadnu rolu. Tu sa  žije 
životom starousadlíkov. Keď spoznáme 
pravidlá, budeme možno smieť aj vyjadrovať 
svoj názor.

O psech a lidech

Terapijní pes – co to je?

Páníček vychovává pejsánka „k obrazu 
svému“ nebo tak podobně, může to ovšem 
být i panička a ten pejsánek psina. A pokud 
se tomu zvířátku dostane vůbec nějaké 
výchovy, ale to je jiná kapitola.

Vraťme se k  vychovávané fence a k  její 
šéfové, nebo spíš, po úspěšném zakončení 
výcviku, k její partnerce.

Možnosti pro práci se psem jsou rozmanité, 
známí jsou samozřejmě policejní psi, psi, 
kteří hledají zasypané lidi a jedním dalším 
příkladem je agility – sport, při kterém 
člověk běhá podél předepsané trasy a pes 
vedle něj zdolává různé překážky. O tom 
třeba napíše někdy někdo povolanější.

Můj pes je vycvičený pes terapijní. Je to 
border teriér, čistokrevná, i k chovu vhodná 
fenka a podle toho taky vypadá její jméno, 
proto zde budu používat jméno jiné, které se 
dá vyslovit. Ne zrovna Dášenka, ale  Gina.

Když jsme si Ginu dovezli, bylo jí sotva osm 
týdnů, vešla se do hrsti a neustále se všemu 
divila. Dnes má  sedm let a osm kilo a světem 
jde zcela suverénně. Své první zkušenosti 
získávala nejen s dospělými, ale i s malými 
dětmi, když jsme měli „dědečkovou“ službu. 
Gina se nedala se vyvést z míry, ani když 
s ní mrňata zacházela, řekněme, neobratně. 
Nechala si líbit mnohé a když to bylo moc, 
prostě odešla. Samozřejmě jsme ji nenechali 
drobotině na pospas a i děti se musely učit, 
jak se ke psům mají chovat.

Autorka: Jarmila Baculíková
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Čtení na volnou chvíli

Při procházkách po naší vesnici jsme 
potkávaly nejen pejskaře, ale i seniorky, 
které se rády zastavily na pár slov a 
pohladily si malého veselého pejska, taky 
mladíka v kolečkovém křesle, který kontakt 
k  Gině přímo vyhledával. Ta se křesla 
nezalekla, uměla přeci odmalička chodit 
vedle kočárku, a taky přeskakující hlas muže 
a jeho neočekávané prudké pohyby pro ni 
nebyly překvapením, i to podobně znala od 
dětí.

Základní výchova Giny trvala víc než rok, 
je to teriér a má svou hlavu, ale pak byl čas 

rozhodnout, jestli a co budeme dál dělat 
spolu. Při Ginině (a mém) charakteru se 
přímo nabízel výcvik jako terapijní tým. 
Školení, které trvá dobrého půl roku a stojí 
bratru hezkých pár set franků, je možno 
absolvovat na několika místech Švýcarska. 
Po přijímacích zkouškách, kde se už 
většinou ukáže, jestli pes je vhodný kandidát 
na výuku, se jednou týdně sejdou psi a jejich 
lidé k půldni teorie a  praxe. Člověk získá 
vědomosti z oboru zdravotnictví a geriatrie, 
pes se cvičí hlavně ve stoickém klidu při 
nezvyklých, „nenormálních“ situacích. 
Lekce probíhají přímo v  domovech 

Gina s výzbrojí - batoh plný dobrot pro ni a her pro navštěvované; šátek s logem - ve službě 
kolem krku, je to její uniforma

INZERCE
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postižených, v reálném prostředí pozdějších 
aktivit týmu.
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jedna jediná vada v  chování psa a výuka 
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třídy labrador, plemeno vlastně pro terapii 
ideální, když při hře najednou zavrčel. Jeho 
člověk byl zklamán, ale pes tím ukázal, že se 
necítí dobře, a to nelze požadovat ani od něj, 
ani od klienta.

Gina výcvik zvládla levou rukou a i při 
náročné závěrečné zkoušce ji nic nevyvedlo 
z míry - přiznám se: na rozdíl ode mne, však 
kdy jsem naposled, já, stará bába, musela 
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Mezitím jsme už pár let terapijní tým. 
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– toto působiště jsem vybrala z řady různých 
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postižených. Přinášíme radost a dostáváme 
za to zářivé pohledy, když je „náš den“ a 
dostavíme se a mnohohlasné díky, když 
odcházíme. 

V životě by mě nenapadlo, že jednou budu 
navštěvovat cizí babičky, ale po prvním 
kroku, který je vždy nejtěžší, po přihlášce do 
kurzu pro nastávající terapijní týmy, jsme já 
i Gina dostaly dobrý základ a ztratily ostych 
před neznámými situacemi, lidmi a místy, 
jako jsou domovy důchodců a jiné instituce, 
kde žijí lidé, kteří nemohou nebo nechtějí žít 
doma sami.

* * *

TASCHKA. Jedinečná flexibilní síťovka usnadní Váš nákup. Nejkomfortnější 
ze všech tašek. 28 gr lehká, unese 35 kg. Pohodlná, levná, ucha se nezařezávají 
do dlaní. Ekologicky nejlepší alternativa k igelitkám, papírovým a bavlněným 
taškám. Info a objednávka: www.taschka.net nebo 041 710 00 07.

20 Zpravodaj 10/2017

Čtení na volnou chvíli

Při procházkách po naší vesnici jsme 
potkávaly nejen pejskaře, ale i seniorky, 
které se rády zastavily na pár slov a 
pohladily si malého veselého pejska, taky 
mladíka v kolečkovém křesle, který kontakt 
k  Gině přímo vyhledával. Ta se křesla 
nezalekla, uměla přeci odmalička chodit 
vedle kočárku, a taky přeskakující hlas muže 
a jeho neočekávané prudké pohyby pro ni 
nebyly překvapením, i to podobně znala od 
dětí.

Základní výchova Giny trvala víc než rok, 
je to teriér a má svou hlavu, ale pak byl čas 

rozhodnout, jestli a co budeme dál dělat 
spolu. Při Ginině (a mém) charakteru se 
přímo nabízel výcvik jako terapijní tým. 
Školení, které trvá dobrého půl roku a stojí 
bratru hezkých pár set franků, je možno 
absolvovat na několika místech Švýcarska. 
Po přijímacích zkouškách, kde se už 
většinou ukáže, jestli pes je vhodný kandidát 
na výuku, se jednou týdně sejdou psi a jejich 
lidé k půldni teorie a  praxe. Člověk získá 
vědomosti z oboru zdravotnictví a geriatrie, 
pes se cvičí hlavně ve stoickém klidu při 
nezvyklých, „nenormálních“ situacích. 
Lekce probíhají přímo v  domovech 

Gina s výzbrojí - batoh plný dobrot pro ni a her pro navštěvované; šátek s logem - ve službě 
kolem krku, je to její uniforma

INZERCE



22 Zpravodaj 10/2017

Názory čtenáře

ESEJ: Vojna, nebo mír?

Poznámka starého pamětníka k dilematu vojny a míru

Evropou už válečnické roupy tolik 
nelomcují jako kdysi, zato tamhle na 
Dálném východě to zase jednou pořádně 
smrdí. Šermuje severokorejský pidimuž 
jadernou bombičkou... jak se zachovat? 
Hned preventivně ho prásknout přes 
prsty, aby si nedovoloval, a nést pak 
zodpovědnost za možné následky? Nebo 
raději nedělat nic, aby byl zachován mír, 
rovněž za cenu  jakýchsi následků? Vůbec 
nezávidím prezidentu Trumpovi, už takhle 
veškerou liberální levicí Západu srdečně 
nesnášenému; ať se rozhodne řešit tu patálii 
tak či onak, zlobných výtek a etických 
ponaučení se nedopočítá.

Utrousil jsem o několik řádek výše 
slůvko  mír; i vyznám se z toho, že můj 
vztah k tomuto jevu jest rozpolcen. Na 
jednu stranu kdo by si nepřál žít v míru; 
na stranu druhou jsem byl po celá padesátá 
až sedmdesátá léta – než jsem z tábora 
míru utekl - tak bombardován slovy mír, 
mírový etc., až se mi sám ten pojem stal 
podezřelým. Mírová hnutí, mírové fronty, 
mírové výbory, mírové pochody, tábor 
míru, hranice míru, armáda míru, dokonce 
tanky míru, i objednávka cibule musela být 
zakončena výkřikem „míru zdar!“... mohlo 
to být k smíchu, kdyby z toho nekoukal 
komunistický fígl. Ovšemže sloužila celá ta 

mírová hysterie jedinému cíli: ideologické 
infiltraci, rozvrácení vůle západního světa 
k obraně. Což se málem i povedlo. Mír, mír 
za každou cenu, je nejjistější rozbuškou 
příštího požáru, což platí beze změny 
podnes. Prosím tudíž o porozumění, 
nebudu-li se v následujících odstavcích 
vyjadřovat k zmíněnému pojmu s náležitou 
úctou; když nic jiného, je v podlém úmyslu 
zneužitelný.

Co by mě především zajímalo: je fenomén, 
zvaný trvalý mír, vůbec dosažitelný? Nebo 
ještě jinak: je mír pravidlem dějin a pranice, 
hned tady, hned tamhle, dějinnou anomálií? 
Obávám se že nikoliv. Už od počátku 
psaných dějin a bezpochyby i před ním se 
lidstvo pralo a pere, válčí a morduje; zdá 
se dokonce, že čím déle trvá horko těžko 
vyjednaný mír, tím ničivější pak je pranice. 
Výzev k míru a nabádání k snášenlivosti 
vždy bylo, jest a bezpochyby ještě bude na 
nůše a na trakaře, přesto rvaček neubývá, 
ledaže už nejsou vedeny pazourkovým 
sekeromlatem. Trvá-li však něco tisíce a 
snad desetitisíce let – lze míti zato, že už 
naši chlupatí prapředkové se mlátili po 
hlavách kamennými palicemi - nikdo to 
nechce, nikomu se to nelíbí, každý by si 
přál opak a ono tomu přesto není žádného 
konce, musíme se ptát, nejde-li o přírodní 
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zákonitost; a proti přírodě zpěčovati se je 
obtížno. Jestli ale zákonitost, tedy jaká?

Jako obvykle, čertův chlup tkví v definici. Co 
jest mír? Pro jednoho jím je stav dosažený 
dohodou mezi rozumnými lidmi, majícími 
při všech názorových diferencích společný 
zájem, aby k explozím ničivé iracionality 
nedocházelo; a došlo-li, aby ustaly. Pro 
druhého je mírem to, co následuje, když 
byl protivník vítězně pokořen a netřeba se 
prozatím dál mydlit. Západní politikové 
mají za to (a nemají-li, jsou raději zticha), že 
každému konfliktu lze předejít vyjednáním 
kompromisu. Zase ale ta ošemetná otázka: 
co kdo rozumí slovem kompromis? Jedněm 
znamená oboustranný ústupek, na jehož 
základě se může odvíjet další sbližování 
stanovisk; druhým zisk zase jednoho kousku 
pole, jejž hloupý protivník vyklidil a bude z 
něj vykročeno k dalšímu vítěznému postupu. 
Jak vidno, věc není tak jednoduchá. Mír je 
dvojsečná šavlička: nelze jej mít, není-li na 
druhé straně týž objem dobré vůle. Kdo se 
domnívá, že postačí vlastní ochota k míru, 
že jej lze na majetnících ideologických (ale 
i nacionálních, náboženských atp.) pravd 
usmlouvat, uvyjednávat... nikdy v průběhu 
nejméně posledního sta let ten předpoklad 
nevyšel, vždy se temné síly různých říší zla 
nacpaly tam, kde jim důvěřivá ústupnost 
udělala místo. V tom tkví věčný omyl 
pacifismu, představy, že není třeba zbraní, 
jelikož máme hubu. Abychom se snad 
už konečně poučili: sovětské maršály 

nezastavilo mávání holubičkami, mírová 
hnutí a mírové konference, nýbrž Reaganův 
nůž na krku. Hitler mohl být zastaven 
podobným způsobem, ale zásluhou 
mírotvorců nebyl. Je celkem vzato pendrek 
platné, chce-li někdo mír; podstatné je, 
má-li vůli a prostředky jej na černých 
postavách dějin vynutit.

Obyčejný lidský rozum ostatně sám 
napoví, jak by vypadal svět, kdyby se měl 
všudy a ve všem řídit ušlechtilou zásadou 
neodpírání násilí: od pólu k pólu by jej 
už dávno ovládalo zlo. Zlo leninsko-
stalinské s gulagy a střílením do týla, neboť 
nelze předpokládat, že by se z vlastního 
šlechetného hnutí mysli zastavilo před 
některou hranicí. Nebo by se stal kořistí zla 
hitlerovského s jeho plynovými komorami 
a zákony rasové nenávisti, také od pólu 
k pólu. Nebo zla radikálně islámského, o 
němž rovněž nelze soudit, že by se spokojilo 
s málem. Až by se nakonec všechna ta 
zla, jimž by nikdo nebránil, mezi sebou 
porvala a udělala ze světa neobyvatelnou 
poušť. Možná by to odpovídalo představám 
svatých mužů o míru za každou cenu. Co 
bychom tomu říkali my hříšní, cenící si spíš 
kvalit svého života než nadzemských ideálů, 
může být věc jiná. Ale třeba bychom ani už 
nic neříkali.

Válek z jakékoli příčiny i bez ní nechybělo 
nikdy. Snah o mír za jakoukoli cenu také 
nikdy: lieber rot als tot, lepší být rudý než 
mrtvý, znělo heslo německých pacifistů v 
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čase Brežněvovy mírové ofenzivy, a dějiny 
jim bezmála vyhověly. Bane. Nastavování 
druhé tváře spor neřeší, ale vyostřuje; v tom 
se evangelium drobátko plete. Holubičí 
povahy vyznávají ušlechtilou zásadu: 
chceme-li odstranit zlo, musíme nejdřív 
začít u sebe. Velmi správně. Ale právě že 
nejdřív; nemělo by být pouštěno ze zřetele, 
že po nejdřív musí přijít nějaké potom. 
Kdo příliš horlivě vyjímá třísku z oka svého 
a sbírku mnohem horších třísek v očích 
zlovolníků přehlíží nebo omlouvá, uvaluje 
na sebe část viny za nastalé zlo, neboť mu 
odmítal zabránit. Nebránit není zcela totéž 
co zavinit, ale kusu spoluzodpovědnosti se 
nečinnost nezbaví. Občanský zákoník mé 
druhé vlasti zná přečin zanedbání - kdo vidí 
tonoucího a nepřispěchá mu na pomoc, aby 
si nenamočil ponožky, končívá u soudu; a 
dějiny jsou přísný, neodpouštějící soudce.

Existuje něco jako dějinná zodpovědnost. 
Někdy za zbytečnou a ničivou válku, někdy 
za pošetilý a neméně ničivý mír. Snad by měl 
být ustanoven nějaký tribunál, jenž by vedle 
válečných zločinů soudil i zodpovědnost 
těch, kdož odmítáním včasného zákroku 
umožnili tyranovi jeho řádění. Aby nemohli 
jako zpravidla skromňoučce ztichnout, to 
my nic, to jsme přece nemohli vědět, my 
jsme jenom chtěli mír. Zodpovědnost 
za  spáchanou bezmyšlenkovitost nese 
i řidič parkující na zakázaném místě, proč 
ne ten, kdo byť i v nejšlechetnějším úmyslu, 
podporoval svými hlasivkami krutosti a 
otroctví.

Ale i vůle k míru, kdyby se na čas 
prosadila, má své limity. Po pěti, deseti 
letech bojů ještě lze zatroubit k míru; lidé 
– i když také jak kteří - přijmou ten signál 
s úlevou, odloží zbraně a jdou pokračovat 
v  přerušeném díle. Vyroste-li se zbraní 
v  ruce celá generace, už s ní je potíž, už 
ta se nemá k čemu přerušenému vracet. 
A druhá, třetí, pátá... zanechme růžových 
iluzí. To už před sebou nemáme nějaké 
bojechtivé, svaté ideji oddané mladíčky, 
nýbrž... chtěl jsem napsat profesionály 
války, ale i to je málo. Boží bojovníky. Ty, 
o jejichž upálení po bitvě u Lipan napsal 
otec českého dějepisectví František Palacký: 
Všecken svůj věk na vojnách ztrávili, aniž 
naděje byla, aby pod řádem a právem živi 
býti mohli, takže kdyby živi zůstati měli, 
království v pokoji nikoliby státi nemohlo.
Ty, jimž se válka stala potřebou duše, ty, 
v jejichž vědomí se převrátily pojmy rozvoje 
a zkázy, života a smrti, ty, jejichž přirozeným 
životním prostředím jsou kouřící trosky a 
krví prosáklá země. Pohrdají dohodou i 
kompromisem a v podstatě si nepřejí ani 
vítězství, jen další pokračování válečné mely, 
v níž jediné spatřují důstojný účel svého 
bytí. Politikové, podporující řečí i penězi 
všelijaká osvobozenecká hnutí nevědí, čemu 
napomáhají. Nebo ještě hůř, vědí to až příliš 
dobře.

Bezohledný lotr se musí bát následků svého 
počínání. Musí mít před očima trest, z nějž 
není úniku; teprve pak ho lze příhodnými 
slovy odradit od páchání zla. Nebojí-li 
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se, je-li mu předem zaručeno, že ať páše 
cokoliv, nehrozí mu víc než papírové výzvy 
a rezoluce, jeho drzost tím víc naroste, 
jako narůstá drzost každého gaunera 
pohrdajícího těmi směšnými dobráky, co 
ani po hubě dát nedovedou. Svět tohoto času 
však není příznivě nakloněn mužům činu, 
nebojícím se postavit trýznitele milionů před 
alternativu jednoznačného trestu. Žádána a 
ultimativně prosazována je alternativa slov, 
jakkoli se od časů první dynastie egyptské 
ještě nestalo, aby slova bez konkrétní hrozby 
pohnula myslí zločinného megalomana. 
Z  nejkrásněji míněných výzev se tak 
stává žvást beze smyslu a obsahu; právě 
tak se ve žvást obrací hrozba, o níž se už 
předem ví, že nebude naplněna. Ale dějinná 
zkušenost sem, dějinná zkušenost tam, víra 
v zázračnou moc žvástu je mezi státníky 
Západu přímo ohromující. Zdráháme-li se 
z jakési zvrácené ohleduplnosti vyžadovat 
od různých pochybných postav totéž, co 
vyžadujeme od sebe, jak jim nemáme být 
za blázny?

Čím déle trvá mír, tím víc mizí zlá 
zkušenost; jak se zapomíná zlá zkušenost, 
otvírá se pole kazatelům ze vzdělanějších, 
blahobytnějších vrstev. Hlásají radikální 
změnu věříce přitom, že se vlastně nic 
nezmění; že všechno zůstane jak je, 
spořádané, bezpečné. Až je nová skutečnost 
přesvědčí o opaku. Nebo ani nepřesvědčí. 
Musí to tak být? Musí se střídat období 
pokoje s obdobími hrůz, aby lidská mysl 
nezlenivěla, nepropadla zhoubným iluzím? 

Divně uspořádal Bůh svůj svět, divně, ale 
účelně. Co naplat, jsme šelmy člověkovité, 
ke rvačkám náchylné. Naskytne-li se vhodná 
příležitost - nenaskytne-li se, dá se vyvolat - 
potřeba nepřátelství vyvře k povrchu, a už 
se to mydlí. Někdy z pocitu ohrožení, někdy 
jen tak, aby šavle darmo nerezavěly, dějiny 
jsou takových pádů plné.

Nicméně, na lehkou váhu brát něčí 
nepřátelské zuby vrzání také nelze. Jsme-li 
dnes pro někoho křižáky, na něž platí jen 
meč a hněv Alláhův, nezbývá než to vzít na 
vědomí a vyvodit z toho pro sebe důsledek: 
prohlásí-li mě někdo za svého nepřítele, 
musí vědět, že se tak stává nepřítelem mým. 
Neexistuje ani jednostranné přátelství, ani 
nepřátelství, leda jednostranné pokrytectví. 
Je totiž velice dobře možné, že náš svět čeká 
pranice, k níž není v dějinách přirovnání; 
a bude tím ničivější, čím déle si budeme 
její příčiny zastírat, nedobrou skutečnost 
konejšivými slovíčky na růžovo lakovat.

Když jsme se dostali v rozboru slůvka 
mír tak daleko: kterýsi zahraniční institut 
vydal tabulku národů světa v punktu 
mírumilovnosti, a na jedno z prvních 
míst umístil Čechy. No, já vám nevím. 
Co nacházím v české duši a co potvrzují 
dějiny posledních sta let, váhal bych nazvat 
mírumilovností. Potřikrát jen během mého 
života měl národ český příležitost bránit 
svou svobodu proti vnějšímu nepříteli 
a přinejmenším jednou proti neméně 
záhubnému nepříteli vnitřnímu; a pokaždé 
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čase Brežněvovy mírové ofenzivy, a dějiny 
jim bezmála vyhověly. Bane. Nastavování 
druhé tváře spor neřeší, ale vyostřuje; v tom 
se evangelium drobátko plete. Holubičí 
povahy vyznávají ušlechtilou zásadu: 
chceme-li odstranit zlo, musíme nejdřív 
začít u sebe. Velmi správně. Ale právě že 
nejdřív; nemělo by být pouštěno ze zřetele, 
že po nejdřív musí přijít nějaké potom. 
Kdo příliš horlivě vyjímá třísku z oka svého 
a sbírku mnohem horších třísek v očích 
zlovolníků přehlíží nebo omlouvá, uvaluje 
na sebe část viny za nastalé zlo, neboť mu 
odmítal zabránit. Nebránit není zcela totéž 
co zavinit, ale kusu spoluzodpovědnosti se 
nečinnost nezbaví. Občanský zákoník mé 
druhé vlasti zná přečin zanedbání - kdo vidí 
tonoucího a nepřispěchá mu na pomoc, aby 
si nenamočil ponožky, končívá u soudu; a 
dějiny jsou přísný, neodpouštějící soudce.

Existuje něco jako dějinná zodpovědnost. 
Někdy za zbytečnou a ničivou válku, někdy 
za pošetilý a neméně ničivý mír. Snad by měl 
být ustanoven nějaký tribunál, jenž by vedle 
válečných zločinů soudil i zodpovědnost 
těch, kdož odmítáním včasného zákroku 
umožnili tyranovi jeho řádění. Aby nemohli 
jako zpravidla skromňoučce ztichnout, to 
my nic, to jsme přece nemohli vědět, my 
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býti mohli, takže kdyby živi zůstati měli, 
království v pokoji nikoliby státi nemohlo.
Ty, jimž se válka stala potřebou duše, ty, 
v jejichž vědomí se převrátily pojmy rozvoje 
a zkázy, života a smrti, ty, jejichž přirozeným 
životním prostředím jsou kouřící trosky a 
krví prosáklá země. Pohrdají dohodou i 
kompromisem a v podstatě si nepřejí ani 
vítězství, jen další pokračování válečné mely, 
v níž jediné spatřují důstojný účel svého 
bytí. Politikové, podporující řečí i penězi 
všelijaká osvobozenecká hnutí nevědí, čemu 
napomáhají. Nebo ještě hůř, vědí to až příliš 
dobře.

Bezohledný lotr se musí bát následků svého 
počínání. Musí mít před očima trest, z nějž 
není úniku; teprve pak ho lze příhodnými 
slovy odradit od páchání zla. Nebojí-li 
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se poddal bez boje, sklopil uši, čekal až to 
přejde, až ho někdo osvobodí. To, prosím, 
nelze zvát mírumilovností; spíš by mohla být 
řeč o uhýbavosti, chytrácké vypočítavosti, 
neřku-li zbabělosti. Cenu mírumilovnosti 
nelze udělit ani tomu, kdo sice své okolí 
neohrožuje a neolupuje, ale neopomene 
si přihrábnout, když mu to umožní někdo 

druhý. Ba ani pomstychtivce běžícího 
si zchladit žáhu na protivníkovi, když leží 
na zemi zdolán jinými, nelze s dobrým 
svědomím označit za mírumilovného. Pakli 
by poslední věta někomu ze starších ročníků 
něco připomínala, nejde o podobnost čistě 
náhodnou.

Autor: Luděk Frýbort, Hannover  11. září 2017

 Nejčastější  americké  obvinění  této  
doby

Tím ovšem je hrůzný hřích páchnoucí 
rasismem. V právě uplynuvším letošním 
měsíci srpnu uveřejnily The New York 
Times na své první stránce sdělení s názvem 
„U.S. Rights Unit Shift to Study Antiwhite 
Bias“ Trumpova ministerstva spravedlnosti 
(DOJ - Department of Justice) o vládou 
sponzorované studii, se soustředěním 
na bias („zaujatost, jednostrannost“) ve 
prospěch bělošských žadatelů o přijetí na 
univerzitní studia.

Mnohá léta, vlastně i desetiletí jsem své 
neděle trávil bedlivou četbou NYT. (Jednou 
jsem se dočetl o osudu takového balíku o 
aspoň 700 stranách, který při přepravě 

někde v oblasti Skalistých hor vypadl z 
poštovního letadélka a na pastvině zasáhl 
a usmrtil nevinně se pasoucí kravičku.) 
Teď ale posledním časem tento tradičně 
nejsolidnější zdroj informací začal nabývat 
pověst našeho Rudého práva padesátých a 
posléze normalizačních let. 

Tentokrát v srpnu 2017 si již tendenčně 
zpotvořené NYT vysloužily diagnózu „This 
is an out-and-out lie“ čili lež jako věž. 
Ministerstvo DOJ nepídilo po diskriminaci 
bělošských žadatelů o přijetí na studia těch 
nejprestižnějších adres jako je Harvard, ale 
o diskriminaci žadatelů asijského původu. 
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Do záležitosti tak choulostivé se bez váhání 
pustil Walter E. Williams, ročník 1936, 
profesor ekonomie na George Mason 
universitě ve Virginii, výtečný znalec 
politicky hodně choulostivých témat, toť 
vše navíc podtrženo skutečností, že na 
rozdíl od tuctů oněch „politických černochů 
z povolání“ on je stoprocentní černoch 
s velkou kuráží, neváhající okamžitě a 
přesvědčivě ukázat a dokázat, kde že je 
pravda, a kdy i NYT nehorázně lžou, jak 
v tomto případě dokazovaly. (Williamsova 
stať „Radial Lies and Racism“, Townhall, 
30.8.2017). Tito Asian-American žadatelé 
o přijetí zejména na prestižní Ivy League 
(„Břečťanová Liga“) učiliště - Harvard, Yale, 
Princeton, Columbia, Pennsylvania, Cornell, 
Brown) mají před sebou překážky, s jakými 
v první polovině dvacátého století se museli 
potýkat talentovaní zájemci židovští.

Autoři Thomas Espenshade a Alexandria 
Radford dokumentují tuto diskriminaci 
Asiatů ve své oceňované knize (2009 award-
winning book) „No Longer Separate, Not 
Yet Equal: Race and Class in Elite College 
Admission and Campus Life.“  

Získat přijetí vyžadovalo zvládnutí písemné 
zkoušky SAT s maximálním množstvím 
1600 dosažitelných bodů. A výška překážek 
se lišila Pro kandidáty asijského původu byla 
o 140 vyšší než pro bělochy, pro Hispánce 
nižší o 270 bodů a pro černochy - Afro-
Američany nižší o 450.

Asijský žadatel, který dosáhl 1500 bodů 
měl stejnou naději na přijetí jako běloch s 
výsledkem 1360, Hispánec s 1230 a černoch 
s 1050.

Kandidáti s nejlepšími SAT výsledky (1400 
- 1600) uspěli takto : 77% černochů, 48% 
Hispánců, 40% bělochů, 30% Asiatů. 

Případ studenta asijského původu: Austin 
Jia, zažádal v roce 2015, získal 2340 bodů 
z 2400 maximálně dosažitelných podle 
nového SAT systému. Vynikající známky z 
high school, úspěšný ve školním debatním 
týmu, kapitán v tenisovém družstvu, 
houslista ve školním orchestru. Odmítnut k 
přijetí na Harvardu, Princetonu, Columbii. 
Jeho neasijští spolužáci s nižšími výsledky 
přijati byli. Takové tedy hodnocení ve 
společnosti se zárukami rovnosti každého 
s každým.

Překvapivě jinačí situace se vyklubala 
v Kalifornii, státě klimaticky vesměs 
lahodném, v jiných ohledech si podivně 
i příznivě počínajícím. V roce 1996, si 
kalifornská veřejnost ve volbách odhlasovala 
Proposition 209, známou jako California 
Civil Rights Initiative. To způsobilo změnu 
ve státní ústavě, zakazující kalifornským 
vládním institucím brát v úvahu rasu, 
pohlaví a národnost v záležitosti veřejného 
zaměstnání, smluv a vzdělávání. S 
výsledkem, že studenti asijského původu 
jsou nyní ti nejpočetnější na tamějších 
prestižních univerzitách: UCLA (University 
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přejde, až ho někdo osvobodí. To, prosím, 
nelze zvát mírumilovností; spíš by mohla být 
řeč o uhýbavosti, chytrácké vypočítavosti, 
neřku-li zbabělosti. Cenu mírumilovnosti 
nelze udělit ani tomu, kdo sice své okolí 
neohrožuje a neolupuje, ale neopomene 
si přihrábnout, když mu to umožní někdo 

druhý. Ba ani pomstychtivce běžícího 
si zchladit žáhu na protivníkovi, když leží 
na zemi zdolán jinými, nelze s dobrým 
svědomím označit za mírumilovného. Pakli 
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jsem se dočetl o osudu takového balíku o 
aspoň 700 stranách, který při přepravě 

někde v oblasti Skalistých hor vypadl z 
poštovního letadélka a na pastvině zasáhl 
a usmrtil nevinně se pasoucí kravičku.) 
Teď ale posledním časem tento tradičně 
nejsolidnější zdroj informací začal nabývat 
pověst našeho Rudého práva padesátých a 
posléze normalizačních let. 

Tentokrát v srpnu 2017 si již tendenčně 
zpotvořené NYT vysloužily diagnózu „This 
is an out-and-out lie“ čili lež jako věž. 
Ministerstvo DOJ nepídilo po diskriminaci 
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of California at Los Angeles) 40%, University 
of Califonia, Berkeley, 43%.

Tato kalifornská zkušenost snad pronikne 
do dalších amerických států. V tom případě 
ono procento zájemců s asijskými kořeny, 
proslulých svými studijními výkony a pílí, 
příslušně poroste. 

Univerzitní funkcionáři, výtečně placení 
za svou zbytečnou agendu tzv. diversity, si 
nebudou libovat. V tom případě sympatizuji 
s doporučením, aby s prosazováním oné 
jimi tolik prosazované rozmanitosti zamířili 
k překádrování jejich basketbalových sestav, 
mezi nimiž se asijští zájemci, podobně jako 
mnoho bělochů či Hispánců, nevyskytují.

Autor: Ota Ulč

* * *

INZERCE
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Z činnosti spolků

Sokol Luzern slavil 
45. výročí založení 

jednoty

"Držte nám palce! Co by však bylo 
účinější: Přijďte mezi nás, tak jako dnes, 
podpořte vaší aktivní účastí naši činnost. 
Budete z toho mít radost a užitek a bude 
vám za to patřit náš dík." To jsou slova 
naší starostky Jany Bachmann z úvodní 
zdravice zdařilého setkání při oslavách 
45ti leté historie jednoty Sokol Luzern.  
Krásný koncert tria Ivona Suma 
(klavír)  Lenka Bonaventurová 
(housle) a Matouše Mikoláška (čelo) 
s  názvem od Dvořáka ke Dvořákovi, 
od Antonína k  Milanovi a s  výstižným 
výkladem k  hraným skladbám přispěl 
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Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30 
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www.tschechisch-deutsch.ch
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of California at Los Angeles) 40%, University 
of Califonia, Berkeley, 43%.

Tato kalifornská zkušenost snad pronikne 
do dalších amerických států. V tom případě 
ono procento zájemců s asijskými kořeny, 
proslulých svými studijními výkony a pílí, 
příslušně poroste. 

Univerzitní funkcionáři, výtečně placení 
za svou zbytečnou agendu tzv. diversity, si 
nebudou libovat. V tom případě sympatizuji 
s doporučením, aby s prosazováním oné 
jimi tolik prosazované rozmanitosti zamířili 
k překádrování jejich basketbalových sestav, 
mezi nimiž se asijští zájemci, podobně jako 
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Autor: Ota Ulč

* * *
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Léto 2017 v životě curyšských spolků 

Společné pouti k  Husovu kameni v 
Kostnici, uspořádanou Husovým sborem 
a Besedou Svatopluk Čech ve spolupráci 
s  našimi partnerskými spolky z  Kostnice 
a Prahy 6. července se zúčastnilo celkem 

asi 60 lidí. Navštívili jsme aktuální výstavu 
Hus a Luther v Husově muzeu a vyslechli 
fundovanou přednášku historika a autora 
pana Dr. Pavla Soukupa z Prahy. Následující 
vzpomínka a položení věnců u kamene Jana 

Husa a Jeronýma Pražského 
proběhla v  důstojném rámci. 
Počasí přálo a tak jsme společně 
prožili krásný den, na který rádi 
vzpomínáme.  

První zářijový víkend byl 
po jednoroční rekonstrukci 
slavnostně otevřen Lavaterhaus 
v Curychu. Bohatý a zajímavý 

Foto: Marek Bachmann

* * *

ke slavnostnímu rázu našeho setkání.  
Před večeří jsme měli dostatek prostoru 
k rozhovorům a prohlížení promítaných fotografií 
z naší činnosti. Po večeři zazněl Vítězný pochod 
Františka Kmocha a následující čtvrthodinka 
patřila pohybu nejen na jevišti - i hosté v sále si 
prověřili koordinaci pohybů. Filmové ukázky 
z  našich kulturních večerů ukončily setkání 
příznivců Sokola Luzern.”

Lída Čarnecká
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Jiří Král, Husův sbor Čechů a Slováků

program připravila Kirchgemeinde St. 
Peter. Byly tam proslovy, prohlídka domu, 
občerstvení, film, koncert a bohoslužba 
díkůvzdání v kostele St. Peter. Třídenních 
slavností se zúčastnila řada našich krajanů. 

L avaterhaus  p oskytuj e 
už 49 let každou neděli 
večer „Gastrecht“ česko-
slovenskému Husovu sboru, 
založenému 1969 Přemyslem 
Pitterem a dalšími krajany, 
kteří se hlásí k  odkazu české 
reformace v duchu ekumenické 
spolupráce. Po jednoročním 
azylu v  Kirchgemeinde St. 
Augustiner jsme se opět po prvé 
sešli v neděli 10. září.  

V neděli 24. září jsme z české strany oslavili 
znovuzahájení naší činnosti koncertem 
z  pokladů české i světové písňové tvorby 
v  podání dvou mladých umělkyň: 
sopranistka Maria Gerter a klavíristka 
Nadezhda Geordzheva předvedly strhující 
výkon. Od Antonína Dvořáka po Richarda 
Strausse, od opery po muzikál nechybělo 
nic. Programu se zúčastnilo asi 30 krajanů 
z Husova sboru i z Besedy a nejméně tolik 
hostů, kteří zaplnili Lavatersaal a spolu 
s námi prožili bohatý večer.

Fotografi e: Jana M. Jarolímková
str. 30 : Proslov u Husova kamene, Jaroslav Jokl
str. 31 (nahoře): Přednáška "Jan Hus, život a smrt 
kazatele", historik Pavel Soukuup, Ph.D.
str. 31 (dole): Věnec Husova sboru a spolku Beseda 
Svatopluk Čech položený k Husovu kameni.
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Pozvánka

Podzimní bernské krajanské setkání s promítáním filmu se koná v pátek 

10. listopadu 2017. 

Očekáváme Vás od 17 hodin  ve společenském sále kostela Bruder Klaus,

 Segantinistrasse 26,  Tram č. 7 Burgernziel. 

Těšíme se na setkání s Vámi. Informace, přihlášení:

email: veradv@solnet.ch , SMS: 076 5718823, telefon:  031 3311030.

Srdečně zve Sokol Bern

Česká katolická misie ve spolupráci s aktivními členy Sokolské jednoty
a Besedy Svatopluka Čecha ve Winterthuru

zvou dne 11. listopadu t.r., všechny krajany a příznivce na trdiční

KATEŘINSKOU ZÁBAVU

Mše svatá v Marienkapelle kostela St. Ulricha (sv. Oldřicha),
Seuzacherstrasse 1, Winterthur-Rosenberg, v 18.15 hodin

Začátek zábavy ve farním sále kostela ve 20.00 hodin,
sál je otevřen po ukončení mše svaté.

Vstupné dobrovolné.
Malý bufet a nápoje za přijatelné ceny jsou připraveny.

Abychom učinili tradici zadost, přinesené pochoutky jsou vítány.
Hudbu k poslechu i k tanci obstará DJ Antonín Vlček. 

Srdečně zvou uvedená misie a spolky.
Případné informace obdržíte na tel. č. 052 202 96 12
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Alternative für Deutschland: Změníme 
Německo 

Angela Merkelová zvítězila počtvrté ve 
všeobecných volbách v Německu, avšak s 
oslabenou volební podporou. Nepodařilo 
se jí zastavit úspěch ultrapravicových 
populistů.

Německá ultrapravicová strana Alternative 
für Deutschland oslavuje skutečnost, že 
získala třetí největší počet volebních hlasů, 
13 procent podle průzkumů u východů 
z volebních místností. Poprvé po téměř 
šedesáti letech se tak do německého 
parlamentu dostala otevřeně nacionalistická 
strana.

Centristická aliance křesťanských 
demokratů Angely Merkelové získala podle 
průzkumů u východů z volebních místností 
asi 33 procent voličů, asi o 12 více než její 
hlavní soupeři, středolevicoví sociální 
demokraté Martina Schulze. Ti získali jen asi 
21 procent voličů, což je nejhorší výsledek 
pro tuto nejstarší německou politickou 
stranu od roku 1949. Sociální demokraté 
odcházejí do opozice.

Merkelová přislíbila, že bude naslouchat 
"obavám a úzkostem" voličů AfD ve snaze 
získat zpět jejich hlasy.

Strana Alternative für Deutschland se 
dostává do parlamentu pouhé čtyři roky po 

svém vzniku. Původně to byla euroskeptická 
strana, zaměřená proti Evropské unii. 
Od uprchlické krize se zaměřila proti 
uprchlíkům a stala se otevřeně rasistickou.  
Je to v Německu od roku 1961 na celostátním 
jevišti první extrémně pravicová strana. 
Jejími členy je největší počet pravicových 
extremistů od nacistické éry.

AfD bude třetí největší stranou a bude mít 
v parlamentě zřejmě 88 křesel. CDU/CSU 
bude mít asi 217 křesel a sociální demokraté 
137 křesel.

Alexander Gauland, hlavní kandidát 
AfD, přislíbil v projevu k euforickým 
členům strany v Berlíně, že jeho strana 
"změní Německo". "Je to velký den pro 
politickou historii naší strany. Poprvé 
vstupujeme do parlamentu a tuto zemi 
změníme." Zdůraznil, že AfD uspořádá 
"lov" na Merkelovou kvůli její uprchlické 
politice a znovu jménem AfD požadoval, 
aby parlamentní výbor zkoumal, zda bylo 
legální, že Merkelová otevřela uprchlíkům 
německé hranice. Dodal: "Převezmeme zpět 
náš lid a naši zemi."

Účast v německých všeobecných volbách 
byla 77 procent - o 5,5 procenta více než 
v roce 2013, poté, co vedoucí představitelé 
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hlavních politických stran apelovali na 
voliče, aby šli k volbám ve velkém počtu, a 
zabránili tak vzestupu pravice. 

Nyní budou následovat jednání o vytvoření 
nové koaliční vlády. Velká koalice mezi 
konzervativní aliancí Merkelové a 
sociálními demokraty by měla 354 křesel 
- vláda potřebuje 316 křesel - ale Schulz ji 
vehementně vyloučil. V neděli večer Schulz 
v televizní debatě po volbách označil volební 
taktiku Merkelové za "skandální" a obvinil ji, 
že vytvořila politické vakuum, které vyplnila 
AfD. 

Druhou možností je tzv. jamajská aliance 
- tak nazvaná, protože barvy politických 
stran tvoří jamajskou vlajku - mezi CDU/
CSU, oživenou stranou FDP a Stranou 
zelených. Ta by měla 356 křesel. Avšak 
tuto konstelaci nikdo v parlamentě dosud 
nevyzkoušel a má potenciální problémy, 
protože mezi FDP a zelenými zřejmě bude 
docházet ke konfliktům ohledně ekologie 
a FDP odmítá reformy eurozóny, které 
navrhuje francouzský prezident Macron a 
které Merkelová podporuje.

Renate Künast, čelná představitelka 
zelených, kteří získali 9 procent hlasů, což 
je více, než se očekávalo, uvedla, že volební 

výsledky je nutno vidět jako facku vládě, 
ale že je odpovědností všech stran zabývat 
se znepokojením voličů AfD. "Musíme 
reagovat na voliče AfD a na ty lidi, kteří 
zjevně mají pocit, že jsou nepochopeni."

Německé volby následovaly po nudné 
kampani, kdy se CDU/CSU a sociální 
demokraté záměrně snažili vyhýbat emocím 
vyvolaným uprchlickou krizí, zatímco AfD 
jich co nejvíce využívala. Stoupenci AfD 
hlučně protestovali na shromážděních 
CDU/CSU, křičeli na Merkelovou, že je to 
zrádce a že musí odejít.

Výsledky nedělních voleb vyvolaly 
demonstraci na berlínském náměstí 
Alexanderplatz, kde protestovaly stovky 
demonstrantů proti AfD. Někteří skandovali 
"Nazi raus!"

V hodinové televizní debatě reagovali 
představitelé ostatních stran na Jörga 
Meuthena z AfD nepřátelsky. Když se snažil 
odmítat kritiku, že členové jeho strany jsou 
otevřeně rasističtí, a snažil se ospravedlňovat 
nacismus, byl bombardován šokujícími 
výroky činitelů AfD z předvolební kampaně. 
Zdůraznil, že AfD má povinnost "chovat se 
provokativně" nyní i v parlamentu. 

25. září 2017, Britské Listy, blisty.cz

pozn.: CDU/CSU 32,9% hlasů, SPD 20,6%,Alternativa pro Německo 13%, Levice 9,1%, Zelení 
8,9% a svobodní demokraté (FDP) 10,6% hlasů.



Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany 
žijící v zahraničí a odborný partner Česká škola bez hranic z.s. 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci-debatu NETWORKING 
(NOVODOBÉ) ČESKÉ DIASPORY.

Akce se koná ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 14:00 do 18:00 v prostorách Senátu 
(jednací sál Senátu PČR, Valdštejnský palác, Praha 1, vchod z Valdštejnské ulice, 
recepce A).

Na programu diskuze s členy Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí a 
příklady dobré praxe spolupráce českých univerzit se zahraničními Čechy. Program 
bude průběžně doplňován. Sledujte prosím web www.csbh.cz nebo Facebook Česká 
diaspora / Czech diaspora.

Konference si klade za cíl otevřít cestu dlouhodobému dialogu mezi Čechy „doma 
a jinde“.

Hlaste se prosím přes online formulář https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfghW7ieYTpWVyAylh3hthxDWxREw62kgjjHErprKm8oOSy_w/viewform. Do 
přihlášky můžete vyplnit i své dotazy, podněty nebo připomínky. 

Dotazy můžete uvést i v případě, že se konference nezúčastníte. Vyplňte prosím 
online dotazník https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc99cAErLoUxMdCdKy
QatL3nRnpNBrzONDIRTW1zGBPV1z39g/viewform

Kapacita míst je omezená, registraci proveďte nejpozději do 15. října 2017.

S pozdravem a těšíme se na setkání

Lucie Slavíková-Boucher
Iva Jirovská
Alžběta Pavlíčková

(Pozn.red.: odkazy i celý text najdete i na webu www.svaz-spolku.ch)
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Česko, Slovensko a Švýcarsko

Česi mieria do čiernej diery Európy.
Všetko pre korunu

Výzvu Jean-Clauda Junckera, aby zvyšné 
krajiny Únie prijali euro do roku 2019, brala 
väčšina českých politikov takmer ako útok na 
českú suverenitu. Lenže od Junckera to bola 
len dobre mienená rada, pretože je možné, 
že šanca ľahko vstúpiť do eurozóny čoskoro 
zmizne.

Septembrovými nemeckými voľbami sa 
skončilo obdobie neistoty a francúzsko-
nemecký motor Európskej únie pod 
Emmanuelom Macronom a Angelou 
Merkelovou sa teraz nepochybne opäť naplno 
rozbehne. Po balíku na Francúzsko extrémne 
tvrdých ekonomických reforiem, obdobe toho, 
čo s nemeckou ekonomikou urobil pred viac 
ako desiatimi rokmi vtedajší kancelár Gerhard 
Schröder, príde na rad reforma Európskej únie 
a predovšetkým jej jadra v podobe eurozóny.
Tá sa stane akýmsi elitným klubom, v ktorom 
jeho členovia začnú zbierať plody z prekonania 
finančnej krízy. Tam už v zásade stačí len 
odpísať časť gréckych dlhov a všetko bude 
úspešne vyriešené.

Európska únia je dnes z celého vyspelého 
sveta v najlepšej kondícii, rastie rýchlejšie ako 
Spojené štáty, Japonsko a ďalší konkurenti, 
rozpočty štátov Únie sa podarilo dostať pod 
kontrolu a ak by sa deficity jednotlivých krajín 
spriemerovali, eurozóna je dnes jednou z 
finančne najstabilnejších oblastí sveta.

Elitný euroklub
Ak Macron splní nemecké podmienky a 
prinúti Francúzov, aby utrácali len toľko, koľko 
štát vyberie na daniach, potom sa mu podarí 
presvedčiť Berlín, aby sa v rámci eurozóny 
začalo diať to, o čo sa Európska únia snaží 
od svojho rozšírenia na Východ. To znamená 
stierať rozdiely medzi jednotlivými krajinami, 
ktoré používajú euro. A aj vo vyšehradskom 
neeurovom trojuholníku sa možno spoľahnúť 
na to, že keď neúčasť v eurozóne bude 
problém, tak sa Budapešť k eurozóne prihlási 
tak rýchlo, ako to len pôjde.

Hoci sa šéf Európskej komisie Jean-Claude 
Juncker nedávno opatrne postavil proti 
plánom na samostatný rozpočet eurozóny, 
rovnako ako proti ďalším úvahám, ktoré vedú 
k akémusi ministrovi financií, či dokonca 
eurozónovému parlamentu, ide o to, či tento 
„najvyšší úradník“ Európskej únie bude mať 
právomoc zmeniť niečo, keď sa Francúzsko, 
Nemecko, Taliansko a Španielsko na niečom 
dohodnú spoločne. Navyše, medzi krajinami 
eurozóny je to v podstate dnes už len 
Nemecko, ktoré plány na elitný klub aspoň 
zatiaľ mierni.

Poľsko, Maďarsko a Česká republika, ktoré 
euro odmietajú, sú v čoraz väčšej izolácii. 
Vytvárať spojenectvo s Dánskom a Švédskom, 
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podobne nastavenými proti euru, je skôr 
sci-fi, ako reálny politický projekt, ktorý by 
mal šancu uspieť. Obvlášť, keď aj Rumunsko 
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neeurovom trojuholníku sa možno spoľahnúť 
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Korunová slepá ulička
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Václava Klausa, nečinnosti kabinetov pod 
vedením ODS a len ťažko vysvetliteľného 
odporu šéfa ANO Andreja Babiša. Preto sa 
Česká republika môže už čoskoro ocitnúť v 
izolácii.

Junckerovu europonuku z konca septembra, 
ktorá bola súčasťou jeho vízie EÚ, ako 
ju predstavil v prejave pred Európskym 
parlamentom, vzalo Česko ako hrozbu. 
Heslo „korunu si ubránime“ sa stalo ďalším 
mottom októbrových volieb. Jan Zahradil, 
euroskeptický autor zahraničného programu 
strany ODS, ktorá pokukáva po treťom mieste 
vo voľbách, dokonca nadšene tvrdí, že vládna 
koalícia, ktorá by po voľbách súhlasila s 
prijatím eura, nemôže dokonca ani teoreticky 
vzniknúť. Česko si tak zrejme svoju korunu 
ubráni až do roku 2021. Medzitým však 
eurozóna vrátane Slovenska, pravdepodobne 
dosiahne taký pokrok, že medzi sebou žiadne 
Česko pri dnešných podmienkach chcieť 
nebude. A keď sa konečne Praha preberie, tak 
sa už euro prijať nebude dať, alebo to bude 
oveľa komplikovanejšie, zdĺhavejšie a najmä 
- drahšie.

Zo svojho sna o českej korune sa Česi 
prebudia na samom okraji Únie, kde sa zrazu 
stanú piatym kolesom. Budú môcť poďakovať 
svojim politikom, ktorí Čechov, za ich súhlasu, 
do novej čiernej diery v Európe priviedli.

Luboš Palata, SME

Autor je evropským editorem a komentátorem MF DNES. Spolupracuje s Radiožurnálem a Českým 
rozhlasem Plus. Prošel redakcemi jako RFE/RL, BBC, týdeníkem Respekt, Českou televizí či deníkem 
Lidové noviny.  Jeho články vychází pravidelně i v polském deníku Gazeta Wyborcza, slovenském 
deníku Sme, nebo měsíčníku Landes Echo.  
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Česi mieria do čiernej diery Európy.
Všetko pre korunu
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Federer zajistil Evropě premiérovou výhru 
v Laver Cupu

Tenisté Evropy vyhráli premiérový Laver Cup. Evropa porazila v pražské O2 aréně tým 
světa 15:9. Za rok dostane svět šanci na odvetu v Chicagu. Zajímavé bylo bodování. 
V pátek se za výhru na netradičním černém kurtu uděloval bod, v sobotu dva body a 
nedělní utkání měla tříbodovou hodnotu.

Celku starého kontinentu zajistil triumf 
Švýcar Roger Federer výhrou nad 
Australanem Nickem Kyrgiosem po boji 4:6, 
7:6 a 11:9 v supertie-breaku. Vznik soutěže 
inicioval devatenáctinásobný grandslamový 
vítěz Federer jako poctu legendárnímu 
Australanovi Rodu Laverovi, jedinému 
dvojnásobnému držiteli Grand Slamu, který 
sledoval zápasy v Praze a předal vítěznou 
trofej. "Myslel jsem, že je potřeba legendy 
vídat častěji. A naším životem je tenis, proto 
jsme tady," řekl Federer. 

Tým Evropy vedl Švéd Björn Borg a v 
sestavě s Federerem byli i světová jednička 
Španěl Rafael Nadal, Rakušan Dominic 

Thiem, Němec Alexander Zverev, Chorvat 
Marin Čilič a Tomáš Berdych. Tomu se 
nedařilo, zasáhl do hry třikrát, ale obě 
čtyřhry (první v páru s Nadalem a druhou 
s Čiličem) i dvouhru prohrál. Výběr zbytku 
světa koučoval Američan John McEnroe 
a s Kyrgiosem ho tvořili a po tři dny se 
velmi emotivně navzájem povzbuzovali 
Američané Sam Querrey, Jack Sock, John 
Isner, Frances Tiafoe a Kanaďan Denis 
Shapovalov. "Jsem pyšný na svůj tým. Byl 
jsem na lavičce velmi nervózní, více než kdysi 
na kurtu. Hrál se tady neuvěřitelný tenis a to 
chtěl každý vidět," řekl Borg. 

Byla to báječná jízda, slavil Federer triumf v Laver Cupu

Po příchodu do šatny na sebe hráči Evropy 
stříkali šampaňské. Pak zbytek lahodného 
moku nalili a každý si loknul. "Byl to skvělý 
týden. V ideálním světě je nejlepší být doma 
s rodinou, přáteli, ale my máme ještě druhý 
život na okruhu. A strávit ten čas tímto 
způsobem byla neuvěřitelná jízda, opravdu. 

Bylo to lepší, než jsem si dokázal představit," 
řekl Federer. 

První ročník Laver Cupu bojoval o místo na 
slunci. V Praze vše fungovalo výtečně a zdá 
se, že by soutěž mohla mít místo v tenisové 
sezoně. "Byla tady parádní atmosféra a 
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Autor: Zdeňka Kuchyňová, 25. září 2017 Radio Praha

gratuluji Rogerovi a jeho týmu ke skvělému 
nápadu. Bylo to skvělé a Laver Cup budeme 
mít ve svých myšlenkách několik dalších let," 
řekl první hráč světa Nadal. 

Federera mile překvapil přístup všech hvězd 
k Laver Cupu. Nikdo neměl povinnost 

spát ve společném hotelu, ale všichni tak 
učinili. "To bylo překvapení a především bylo 
skvělé, jak jsme se navzájem podporovali 
při zápasech. Vidět Rafu, jak poskakuje a 
povzbuzuje, to mi dodalo extra energii. To 
jsem nečekal," řekl Federer. 

Historický triumf Petera Sagana

Peter Sagan se zapsal do historie! 

Peter Sagan je vůbec prvním cyklistou, 
kterému se kdy podařilo obhájit titul mistra 
světa v silničním závodě s hromadným 
startem a to potřetí v řadě. Stalo se tomu tak 
v norském Bergenu.

Vloni triumfoval v katarském Dauhá a rok 
předtím v americkém Richmondu.

Letos spurtoval o zlato s domácím favoritem 
Alexandrem Kristoffem, kterého Peter zdolal 
jen o pár centimetrů. Třetí příčku obsadil 
Michael Matthewa z Austrálie.

Peter Sagan věnoval třetí titul své rodině 
a Michelemu Scarponimu, který zemřel 
tento rok v dubnu po srážce s nákladním 
automobilem.  "Toto víťazstvo chcem 
venovať mojej manželke, s ktorou čakáme 

dieťa. Zároveň aj Michelemu Scarponimu, 
ktorý by mal v pondelok narodeniny.”

* * *

Text: AB, 24.9.2017
Fotografie:  Jérémy-Günther-Heinz Jähnick,  en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sagan

Peter Sagan, 2016
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Děláme za lacino a nám to stačí

Poslední mediální výstupy týkající se 
rekordně nízké nezaměstnanosti v České 
republice a z ní vyplývajícího nedostatku 
pracovních sil ukazují, že informovanost 
hlavních aktérů české politiky i hospodářství 
není na takové úrovni, jak by bylo potřeba.

Události České televize dne 12. července 
přinesly údaje o nejnižší nezaměstnanosti 
za posledních devatenáct let a nejmenší v 
celé Evropské unii. Zaměstnáno není okolo 
4 % lidí, tj. 297 439 občanů, přičemž počet 
volných míst je 183 500, což znamená ani 
ne dva nezaměstnané na jedno volné místo. 
Velkou část z nich se nedaří dlouhodobě 
obsadit, a to pro rostoucí českou ekonomiku 
znamená problém: firmy nemohou sehnat 
pracovníky a tím ani zvyšovat výrobu, po 
které je poptávka.

Řešení problému by si ekonomický expert 
ODS Jan Skopeček představoval v důsledné 
analýze, zda oněch 297 439 nezaměstnaných 
pracovat skutečně nemůže, nebo spíše 
nechce. Obávám se, že výsledek je předem 
daný: je statisticky zjištěno, že kolem 2 - 3 
% lidí z populace bude nezaměstnaných 
v podstatě vždycky, ať bude poptávka 
na pracovním trhu jakákoliv. Velká část 
současných českých nezaměstnaných je bez 
práce dlouhodobě, a není jediný důvod se 
nedomnívat, že to jsou právě tito dotyční; 
číslem 4 % se totiž jistému prahu možného 

skutečně velmi blížíme. Notabene, jak 
uvedla zpráva, jen 75 373 lidí (tj. přibližně 
čtvrtina) z celkového počtu nezaměstnaných 
pobírala podporu v nezaměstnanosti. 
Donkichotský Skopeček skutečně všemu 
„nasazuje korunu“ a v absurdnosti si v 
ničem nezadá se Štěchovým návrhem 
nahnat „málo ekonomicky využité“ OSVČ 
do výroby.

Následně byl dotázán prezident Svazu 
průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák jako 
představitel zaměstnavatelů, kterým schází 
pracovní síla. Uvedl, že v české ekonomice 
chybí více než 200 000 lidí (což by rámcově 
mohlo odpovídat oněm zmíněným 183 
500 volným místům); stěžoval si, že česká 
pracovní síla se nechce stěhovat ani dojíždět 
do práce, a že velká část z oněch necelých

300 000 nezaměstnaných ve skutečnosti 
pracovat nechce – i když uznal, že ti z 
nich, kteří pracovat chtějí, nemusí mít na 
nabízená místa odpovídající kvalifikaci či 
mají zdravotní problémy.

Jakmile moderátor Hanákovi navrhl jako 
způsob řešení zvýšit mzdy, prezident 
svazu mu opáčil, že si toto firmy nemohou 
dovolit, neboť „v soukromém to není jako ve 
státním“. Když byl Hanák upozorněn na to, 
že Česká republika je vyhlášena svou levnou 
pracovní silou, neboť české mzdy jsou pod 
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úrovní poloviny průměru mezd v Evropské 
unii, označil tato tvrzení za „fráze“: je 
prý nutné se na věc dívat prizmatem 
spotřebního koše, produktivity práce a 
HDP na hlavu v porovnání s Německem, 
Rakouskem a severskými zeměmi - a když 
si to přepočítáme, tak současný vývoj mezd 
tomu údajně odpovídá.

Skutečně nevím, co čemu odpovídá. 
Zatímco v oblasti mezd je Česká republika 
na třetině průměru EU, z hlediska HDP na 
hlavu je na více než 80 % jejího průměru. 
Současná statistika zná i údaj „HDP na 
obyvatele v paritě kupní síly“ (PPS), v němž 
se zohledňuje koupěschopnost obyvatelstva 
v té které zemi, a který je používaný jako 
jeden ze základních ukazatelů ekonomické 
úrovně při mezinárodních srovnáních. 
A velmi paradoxně, ekonomická úroveň 
obyvatel České republiky měřená pomocí 
PPS je 88 % průměru EU.

Tato čísla si interpretuji tak, že i když z 
hlediska výkonu ekonomiky (HDP na 
obyvatele) skutečně pomalu začínáme 
„dohánět Evropu“, neboť česká ekonomika 
je do té evropské a globální již plně 
integrována, z hlediska mzdového ani 
zdaleka. To přesto nemá negativní vliv na 
naši životní úroveň, v níž rovněž Evropu 
pomalu doháníme, ale pouze pokud 
zůstaneme doma v levném Česku, k němuž 
se PPS vztahuje. Jakmile se například 
ocitneme v kterékoliv jihoevropském 
přímořském letovisku společně s Němci, 

bude tam pro nás všechno čtyřikrát dražší 
než pro ně: tady již nehraje roli PPS, 
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Děláme za lacino a nám to stačí
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svazu mu opáčil, že si toto firmy nemohou 
dovolit, neboť „v soukromém to není jako ve 
státním“. Když byl Hanák upozorněn na to, 
že Česká republika je vyhlášena svou levnou 
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žádá prezident svazu, musel by mít finančně 
o dost zajímavější platové nabídky, aby se 
mu zvýšené náklady na ubytování v místě 
pracoviště či na dopravné vůbec zaplatily. 
Za současné situace určitě raději zůstane 
doma, kde práce není – a bude na tom 
ale ekonomicky úplně stejně, než kdyby 

se zvýšenými náklady dojížděl do práce, v 
níž dostane tak tristní plat. Za obtížemi se 
sháněním pracovní síly skutečně stojí i nízké 
mzdy.

Autor: Jan Dlask, Přítomnost, 
pritomnost.cz/ Ekonomika

Volby  2017

Jeden významný český ANO - politik ve 
své řeči před volbami prohlásil, že by Česká 
republika měla být znovu skvělá. Je to určitá 
parafráze volebního sloganu amerického 
Trumpa. Zároveň se zeptal členů své strany, 
kdy si myslí, že republika skvělá byla a v čem 
byla tehdy lepší než dnes. Měli odpovídat 
primátor velkého zemského regionu, 
vysoký český úředník Evropské unie a 
místopředseda strany.

Všichni tři zmínili Masarykovu první 
republiku dvacátých let. Její průmysl, 
zemědělství a měnu. Republika měla tvář 
a charakter. Tvář nebyla nejkrásnější, ale 
byla svá. V čele stál Čechoslovák, který měl 
zásluhy a profil. Stál za svým dílem. Jeho dílo 
bylo špičkou Evropy. Lidem, kteří utíkali 
z  nesvobody, poskytlo Československo 

ochranu, přestože nemělo k  rozdávání. 
Vše běželo bohužel pouze krátce a patří to 
(dávné) minulosti.

Dnes vládne strach z cizinců, který je větší, 
než strach z nezaměstnanosti a ztráty životní 
úrovně. Na Slovensku jsou xenofobní strachy 
menší, což souvisí s míněním  politiků, 
včetně prezidenta.

Funkcionář EU byl toho názoru, že skvělý 
čas republiky nezažil, protože se narodil 
v  šedesátých letech po válce. Domnívá 
se, že dnešní republika neplní potenciál, 
který má. Je přesvědčen, že je nejen málo 
kultivovaná, ale i málo kompetentní, 
neodvážná, nevraživá a rozhádaná. Lidé 
jsou soustředění jen na sebe a členství v EU 
se využívá nedostatečně. Zástupci země se 
tam vezou jako černí pasažéři a neusilují 

* * *
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o žádná vedoucí místa. Navíc převládá 
pomalu názor, že členství v  EU je pro 
zemi nevýhodné. Odporuje to názorům 
jiných členů unie, jako je Německo nebo 
Slovensko. Česká media také celkem málo 
informují o pozitivních vlivech EU. 

Má tento politik pravdu natolik, že jeho 
strana ANO bude mít ve volbách úspěch? 
Není to vyloučeno, protože jeho strana 

uspěla s nabídkou řízení státu jako firmy. 
I když u mládeže západních států obliba 
demokratických podmínek při řízení 
národní ekonomiky klesá, v  ČR naopak 
stoupá.

Výsledek říjnových voleb v  republice 
není lehké předpovědět. Bude nejspíš 
emocionální a překvapivý. 

Autor textu: Štěpán Húsek

* * *
Letem Českem

Česko je podle studie zemí obézních 
kuřáků a alkoholiků
Česká republika je nejnezdravější zemí na 
světě, pokud jde o kombinaci obézních lidí, 
konzumaci alkoholu a tabáku. "Nejzdravější" 
jsou naopak Afghánci s pouhými 2,7 
procenty obézních obyvatel. Taková 
překvapivá data nabízí srovnávací studie 
179 zemí světa.
AInformoval o ní britský server Clinic 
Compare, který se opírá o veřejně dostupná 
data Světové zdravotnické organizace 
(WHO), americké CIA a Světové plicní 
organizace (WLA).

---

Zaměstnanci veřejného sektoru si od 
listopadu finančně polepší
Učitelé a další zaměstnanci veřejného 

sektoru dostanou od listopadu přidáno. 
Na jednání tripartity o tom ujistil zástupce 
odborů a zaměstnavatelů premiér Bohuslav 
Sobotka z ČSSD.
Učitelé by si měli polepšit o 15 procent, 
ostatní zaměstnanci o 10.

---
Čeští badatelé získali data o krajanech 
internovaných v SSSR
Tisíce záznamů o Češích a Slovácích 
internovaných v táborech v někdejším 
Sovětském svazu dostali badatelé z Ústavu 
pro studium totalitních režimů (ÚSTR). 
Záznamy symbolicky převzal ředitel 
ústavu Zdeněk Hazdra od ředitele Muzea 
Slovenského národního povstání, které tyto 
informace získalo z Moskvy. Je to vůbec 
poprvé, co Moskva umožnila exportovat 

42 Zpravodaj 10/2017

Česko, Slovensko a Švýcarsko

žádá prezident svazu, musel by mít finančně 
o dost zajímavější platové nabídky, aby se 
mu zvýšené náklady na ubytování v místě 
pracoviště či na dopravné vůbec zaplatily. 
Za současné situace určitě raději zůstane 
doma, kde práce není – a bude na tom 
ale ekonomicky úplně stejně, než kdyby 

se zvýšenými náklady dojížděl do práce, v 
níž dostane tak tristní plat. Za obtížemi se 
sháněním pracovní síly skutečně stojí i nízké 
mzdy.

Autor: Jan Dlask, Přítomnost, 
pritomnost.cz/ Ekonomika

Volby  2017

Jeden významný český ANO - politik ve 
své řeči před volbami prohlásil, že by Česká 
republika měla být znovu skvělá. Je to určitá 
parafráze volebního sloganu amerického 
Trumpa. Zároveň se zeptal členů své strany, 
kdy si myslí, že republika skvělá byla a v čem 
byla tehdy lepší než dnes. Měli odpovídat 
primátor velkého zemského regionu, 
vysoký český úředník Evropské unie a 
místopředseda strany.

Všichni tři zmínili Masarykovu první 
republiku dvacátých let. Její průmysl, 
zemědělství a měnu. Republika měla tvář 
a charakter. Tvář nebyla nejkrásnější, ale 
byla svá. V čele stál Čechoslovák, který měl 
zásluhy a profil. Stál za svým dílem. Jeho dílo 
bylo špičkou Evropy. Lidem, kteří utíkali 
z  nesvobody, poskytlo Československo 

ochranu, přestože nemělo k  rozdávání. 
Vše běželo bohužel pouze krátce a patří to 
(dávné) minulosti.

Dnes vládne strach z cizinců, který je větší, 
než strach z nezaměstnanosti a ztráty životní 
úrovně. Na Slovensku jsou xenofobní strachy 
menší, což souvisí s míněním  politiků, 
včetně prezidenta.

Funkcionář EU byl toho názoru, že skvělý 
čas republiky nezažil, protože se narodil 
v  šedesátých letech po válce. Domnívá 
se, že dnešní republika neplní potenciál, 
který má. Je přesvědčen, že je nejen málo 
kultivovaná, ale i málo kompetentní, 
neodvážná, nevraživá a rozhádaná. Lidé 
jsou soustředění jen na sebe a členství v EU 
se využívá nedostatečně. Zástupci země se 
tam vezou jako černí pasažéři a neusilují 

* * *



44 Zpravodaj 10/2017

Česko, Slovensko a Švýcarsko

Poslední volby ve Švýcarsku

Tak jsme ve Švýcarsku mohli jít zase  jednou 
k volební urně…

K odsouhlasení lidem bylo několik 
předloh, jak obecních, kantonálních, tak i 
spolkových.

Jednou z nich byla také důchodová reforma 
tzv. „Altersvorsorge 2020“, která byla 
předložena už po třetí. První pokus reformy 
byl odmítnut  při volbách v roce 2004 a 
druhý v roce 2010.

Pro nás všechny, tak i pro AHV – tj. 
důchodové zabezpečení,  je jasné, že  
průměrný věk obyvatelstva stoupá a 
delší vyplacení  důchodu kasu sociálního 
pojištění pěkně ždímá.

Spolková vláda vypočítala, že do roku 2030 
bude v pokladně manko až 7 miliard franků, 
což vede k tomu, že rezervy v kase pomalu 
ale jistě mizí… Reforma AHV je čím dál tím 
nutnější.

Při přijetí reformy by byl zvýšen věk na 
nárok  starobního  důchodu také u žen na 
65 let, to se nelíbilo několika stranám, které 
požadují,  aby  nejdříve  zmizel schodek ve 
výplatách mezi muži a ženami.

Reforma neprošla, přestože  byla oslazena 
přídavkem Fr. 70.- na vyplacený důchod.

Dokonce i v kantonu Ženeva, kde měla 
SP (strana socialistů) a  Bundesrat Berset 
zázemí, byla reforma  z 60% odmítnuta. 
Pan Bundesrat Berset dostal tímto kaňku 
do sešitu, i když se tak snažil.

Nyní jsou spolkoví radové Švýcarska 
nuceni vypracovat nový návrh, který bude 
obsahovat určitě zvýšení věku na nárok  
starobního důchodu obou pohlaví až v  67 
letech. Holt nemá to  vláda v zemi sýru a 
hodinek  lehké!  

Autorka: MC

tyto informace ze svých archivů mimo 
území Ruska.

---
CzechInvest dojednal za 25 let investice za 
téměř bilion korun
Státní agentura CzechInvest dojednala 
za čtvrtstoletí v Česku investice za 981 

miliard Kč. Ve všech krajích vytvořily přes 
čtvrt milionu nových pracovních míst. 
Agentura slaví letos 25 let od svého založení. 
Od roku 1993 v Česku nejvíc investovaly 
německé společnosti.

---

* * *

Zdeňka Kuchyňová, Radio Praha
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Zemřel herec Jan Tříska

V noci z neděle na pondělí 25. září 2017 
zemřel v nemocnici ve věku 80 let herec 
Jan Tříska. Osmdesátiletý Tříska byl od 
soboty ve vážném stavu v pražské Ústřední 
vojenské nemocnici poté, co v sobotu spadl 
z Karlova mostu do Vltavy. 

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům 
generace 60.  let, po emigraci v 70. letech 
se prosadil i v Hollywoodu. Po listopadové 
revoluci v Česku hrál třeba ve Svěrákových 
fi lmech Obecná škola a naposledy Po strništi 
bos. "Je to pravda, bohužel," cituje server 
Mádla, který má režírovat fi lm Na střeše, v 
němž měl Tříska hrát hlavní roli. Natáčení 
bylo odloženo. "Několikrát mi říkal, že 
vždycky před natáčením chodí čerpat sílu a 
prosit o štěstí na Karlův most, kde sahá na 
sochy," řekl České televizi režisér Jiří Mádl. 
Tříska se podle něj na natáčení fi lmu Na 
střeše těšil. Tragický pád herce Jana Třísky 

z Karlova mostu byl podle prvních zjištění 
policie pravděpodobně nešťastnou náhodou. 

Oblíbený umělec, který měl vždy blízko 
k  disentu, v roce 1977 emigroval, 
usadil se v  Kalifornii a dokázal prorazit 
i  v  Hollywoodu. Ve Spojených státech 
natočil 44 fi lmů, z nich dva s Milošem 
Formanem - Ragtime a Lid versus Larry 
Flynt. Po jeho odchodu se ho komunistický 
režim snažil vymazat z povědomí lidí. Filmy 
či například televizní seriál F. L. Věk, ve 
kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně 
režimu v roce 1989 se vrátil do českého 
povědomí triumfálními výkony v roli krále 
Leara na jevišti či jako učitel Igor Hnízdo 
ve fi lmu Obecná škola. V Česku se po roce 
1989 objevil například ve filmech Rok 
ďábla, Želary a naposled ve snímku Jana 
Svěráka Po strništi bos. Rád vystupoval na 
Letních shakespearovských slavnostech či 
v pražském Divadle Na Jezerce.

Autor: Zdeňka Kuchyňová, Radio Praha
Fotografie: AB, z filmu Obecná škola
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Řekla jsem nemoci: „Pojď si!“ Zemřela 
herečka Květa Fialová

Ve věku 88 let zemřela herečka Květa 
Fialová. V posledních letech bojovala s 
následky srdeční mrtvice i s Alzheimerovou 
chorobou. Kvůli zhoršujícím se problémům 
se srdcem byla před několika dny 
hospitalizována.

„Čím víckrát dostaneš do držky, tím víc 
toho vydržíš,“ prohlásila Květa Fialová při 
své poslední návštěvě na Dvojce v roce 2014. 
„Proč si furt myslíš, že když je někomu 80, 
tak je to špatně?“ zlobila se tehdy naoko na 
moderátora Aleše Cibulku. Právě o stáří s 
ní o dva roky dříve natočil rozhovor Karel 
Sladký. 

„Každej den je nová příležitost. Něco 
pochopit. Dál. A pořád musíme chápat a 
děkovat a radovat se. Je to opravdu dárek. 
Každá minuta. Jediné, co máme, je čas. Ten 
nám byl dán. Stvořitelem. A teď jde o to, co s 
tím dárkem uděláme. Je to na nás. Nečekejte, 
že to za vás udělá někdo jinej. Vy si to musíte 
udělat. Život je váš. A každá vteřina je váš cíl 
ke štěstí,“ říkala herečka v roce 2012. 

Být nemocná a ještě naštvaná? 

Tehdy objížděla domovy pro seniory. 
„Říkám jim: Máte dvě možnosti. Být mrtvý, 
nebo starý. A pak jsou rádi starý. Věci jsou, 

jak jsou. Jde o to, jak je přijmeme. Všecko 
musíme přijmout s pozitivem. Všecko 
přeložit do pozitiva, do radosti, do štěstí. 
I když nás nemoc navštíví.“* 

Usměvavá herečka se narodila 1. září 1929 
na Slovensku v obci Velké Dravce. V roce 
1938 byla vyhnána do Čech.

Již v šestnácti letech získala své první 
angažmá a své první herecké zkušenosti v 
Českém Těšíně. Po studiu na brněnském 
JAMU v letech 1946-1950 své zkušenosti 
rozšířila v Opavě, v Českých Budějovicích, 
Kolíně a v Martině. V roce 1958 získala 
angažmá v pražském divadle ABC, které 
bylo v té době pod taktovkou Jana Wericha. 
Scéně divadla ABC byla věrná až do 90. let.

Odehrála spousty rolí, jak v divadle, tak 
před kamerou. Nejznámější fi lmy s Květou 
Fialovou jsou: Babička, Limonádový Joe, 
Ostře sledované vlaky, Ženu ani květinou 
neuhodíš, Adéla ještě nevečeřela, S tebou 
mě baví svět, Báječná léta pod psa, Účastníci 
zájezdu .

Květu Fialovou obdivovalo publikum pro 
její šarm, jemný smysl pro ironii a pozitivní 
energii.

Po dlouhé nemoci zemřela 26. září 2017.**

Text: * Rostislav Taud, Věra Luptáková, Karel Sladký , Rozhlas Dvojka Vybíráme z vysílání 
26.9.2017, **Adéla Benešová - Zdroje: sk.wikipedia.org, Divadlo ABC
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář

Kdy Událost Kde 
12.-26.10.2017

9:00-16:00 RAF - Rytíři nebes Výstaviště Brno, str. 7
www. royalairforce.cz

13.10.-25.11.2017
od 19:00

Rendez-vous - světelná 
projekce

Bern, Bundesplatz
zdarma

20.10.2017
od 18:00 IKEM Band Landstrasse 36, Wettingen

str. 3

02.11.2017 
14:00 - 18:00

Mezinárodní konference-
debata NETWORKING 
(NOVODOBÉ) ČESKÉ 

DIASPORY

jednací sál Senátu PČR, 
Valdštejnský palác, Praha 1

str. 35

03.-11.11.2017
Ženevský mezinárodní 

filmový festival
Ženeva, www.giff.ch

10.11.2017 Podzimní bernské 
krajanské setkání 

v sále kostela Bruder Klaus, 
str. 32

11.11.2017 Kateřinská zábava

v kostele St. Ulricha 
Seuzacherstrasse 1, 

Winterthur-Rosenberg
str. 32

24.11.2017 
ve 23:00 Czech It Out Curych, str. 6

www.czechitout.ch

27.11.2017 Zibelemärit - cibulový trh Bern
zdarma

01.11.2017 Svátek všech svatých SR

28.10.2017 Den vzniku samostatného 
československého státu ČR

Budou se u Vás konat zajímavé akce? Sdělte nám je e-mailem či telefonicky (viz. Impressum). 
Děkujeme.  
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Přihláška k odběru Zpravodaje od .............

A:  1) Objednávám Zpravodaj
 2) Zaplatím Zpravodaj: 
(Nehodící se, škrtněte)

Paní/Pan: Jméno a příjmení ............................................................................................................... 

Ulice/číslo .............................................................................................................................................

PSČ/město/stát ....................................................................................................................................

Telefon .............................................................................Podpis .........................................................

B: Posílejte Zpravodaj jako můj dar:

Paní/Panu: Jméno/příjmení ...............................................................................................................

Ulice/číslo ............................................................................................................................................

PSČ/město (obec)/stát .......................................................................................................................

Složenku na zaplacení zašlete na adresu A

JAK UHRADIT PŘEDPLATNÉ ZA ZPRAVODAJ A INZERÁTY?
Konto pro platby ve Švýcarsku a v cizině: PostKonto:
Verband SSCS, Zpravodaj - Presseorgan, Luzern
Kontonummer: 80-70357-1
IBAN:  CH89 0900 0000 8007 0357 1
BIC:  POFICHBEXXX

Konto pro platby v České republice: Poštovní spořitelna:
Název účtu: Jaroslav Havelka
Číslo účtu: 218 7983 69, kód banky: 0300
IBAN:  CZ68 0300 0000 0002 1879 8369
BIC:  CEKOCZPP

!POZOR!!! Upozorňujeme naše čtenáře, že konto CreditSuisse je zrušeno! 



INZERCE
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IVO LEŠNER: doprava mezi Švýcarskem a Českem 
 

• stěhování na švýcarské i české straně
• doprava nákladu do 2 tun a délky 5 m
• doprava předmětů, které se nevejdou   

do osobního auta nebo autobusu
 
 

S přepravovanými předměty mohou jet na místo určení i osoby

KONTAKT: +41 79 384 75 56  +420 604 954 363  doprava@ivolesner.cz

* * *
Ceník inzerátů ve Zpravodaji

1. Základní cena inzerátů pro celou stranu ve vnitřní části = SFr 460.-
2. Cena menších plošných inzerátů je úměrná ploše základní ceny pro stranu
3. Plošný barevný inzerát na druhé, třetí a čtvrté stránce obálky (jen v případě
 dostatku volné plochy) = příplatek 20%
4. Řádková inzerce: každý i započatý řádek = SFr 15.-
5. Nevýdělečné akce členských spolků „Svazu spolků“ jsou propagovány zdarma
 
Slevy:
a) Opakovaný inzerát: 2x až 5x = 10%,
b) Opakovaný inzerát: 6x až 11x = 20%

Chcete si přivydělat?
V případě získaní nového inzerenta Vám administrace Zpravodaje vyplatí odměnu
15% z fakturované částky za inzerát– po jeho zaplacení. Odměna je jednorázová
a nevztahuje se na řádkovou inzerci.

INZERCE
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Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání 
je 5 pracovních dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu, 
nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc), 
textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa 
je uvedena v Impressum. 
Fotografie přijímáme v  elektronické podobě v  rozlišení 
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a  to 
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich 
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku 
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také 
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením 
autora. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem, 
prosím,  informujte o tom redakci. 
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je 
nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich 
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu. 
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel. 

Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky 
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.

V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti 
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své 
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor 
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory 
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí 
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod. 
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, 
která  si  vyhrazuje právo na krácení a  stylistickou 
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem 
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do někte-
rého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem 
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován 
honorář.

Impressum

Redakce:
Adéla Benešová,
e -mail: zpravodaj@quickline.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa:  adresa Svazu spolků (SSČS)
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter, 
Maria Cron

Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
e -mail: info@svaz -spolku.ch
Ludmila Čarnecká
e -mail: info@svaz -spolku.ch

Administrace a Inzerce 
(předplatné, změny adres, nové přihlášky 
na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e -mail: jarmila.schifferle@gmx.ch

Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-, 
v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.-
nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.

Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků 
ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und 
Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3, 
6006 Luzern

Webová stránka: 
http://www.svaz -spolku.ch

Obálka: Hana Blašková
Kresba na obálce: Hana Blašková

Tisk: Gastropress

Instagram: 

Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 pracovních dní před ukončením 
měsíce.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

zpravodaj_chzpravodaj_ch
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