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Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Se Zpravodajem č. 12/2017 dostali všichni odběratelé (mimo ČR) poukázky 
na předplatné pro rok 2018. Velice Vás prosíme, abyste úhradu uskutečnili 
co nejdříve.
Odběratelé v České republice obdrží poukázky v dopise.
Roční předplatné na rok 2018 ve Švýcarsku zůstává CHF 55,00, v Evropě 
CHF 60,00, nebo ekvivalent v domácí měně a v zámoří CHF 65,00, nebo 
ekvivalent v domácí měně.
Pro platby elektronickou cestou najdete bankovní spojení (PostKonto), 
včetně IBAN a BIC, na zadních stránkách Zpravodaje pod názvem „Jak 
uhradit předplatné za Zpravodaj a inzeráty?“
Předem děkujeme odběratelům, kteří již ABO na rok 2018 zaplatili a hlavně 
těm, kteří podpoří vydávání Zpravodaje libovolnou vyšší částkou, než je 
výše předplatného.

Vaše redakce a administrace Zpravodaje

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítám vás v novém roce 2018. Tento rok bude ve znamení výročí a oslav, o kterých vás 
budeme průběžně informovat. Tento rok je důležitý také pro náš Zpravodaj, který tu je 
s vámi celých padesát let!

Za to vše vděčíme mým předchůdcům, kteří ho s radostí a úsilím stvořili a tvořili a 
především vám, čtenářům, kteří jste nám po celou dobu věrní. Za to vám patří velký DÍK.

Na vedlejší straně bych se s vámi chtěla podělit o dvě zajímavosti, které mi přišly do 
e-mailu. A také bych chtěla zmínit novinku, že v kalendáři jsou nyní ponechána volná 
políčka na to, abyste si sami mohli zapsat akce, které nechcete zmeškat.

Děkuji a přeji krásný rok 2018!

Adéla Benešová

Slovo redakce
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Zajímavosti

Únor 2018

Takový únor už víckrát nezažijeme!!
Specialita února 2018 se už nikdy v našem živote nezopakuje! Tento únor totiž 
bude mít 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4 čtvrtky, 4 pátky, 4 soboty a 4 neděle!
Toto se stane jen jednou za 823 let.

Ú N O R  2 0 1 8
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Co znamená pozdrav AHOJ

To, že to byl pozdrav námořníků, 
je známo, ale z čeho je to zkratka, to 
opravdu asi ví málokdo.

AHOJ, Ahoj! 
To je jeden z nejčastějších pozdravů. 
Dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím 
nejen děti, ale i dospělí. 

Kdo však zná jeho původní význam?
Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko AHOJ bylo napsané na každé lodi.
Je zkratkou slov: "Ad HOnorem Jesu" (Ku cti Ježíše)

Tak Ahojte.



3Zpravodaj 1/2018

Zajímavosti

Únor 2018

Takový únor už víckrát nezažijeme!!
Specialita února 2018 se už nikdy v našem živote nezopakuje! Tento únor totiž 
bude mít 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4 čtvrtky, 4 pátky, 4 soboty a 4 neděle!
Toto se stane jen jednou za 823 let.

Ú N O R  2 0 1 8
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Co znamená pozdrav AHOJ

To, že to byl pozdrav námořníků, 
je známo, ale z čeho je to zkratka, to 
opravdu asi ví málokdo.

AHOJ, Ahoj! 
To je jeden z nejčastějších pozdravů. 
Dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím 
nejen děti, ale i dospělí. 

Kdo však zná jeho původní význam?
Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko AHOJ bylo napsané na každé lodi.
Je zkratkou slov: "Ad HOnorem Jesu" (Ku cti Ježíše)

Tak Ahojte.

4 Zpravodaj 1/2018

Kultura

Hudební fes tival Murten clas sics

Vážení krajané,
většina z nás s pohnutím bude vzpomínat na začátky exilu před 50 lety. Je vypracován 
bohatý program nejen k výročí 50 let exilu, ale také k jubileu vzniku Československé 
republiky 1918. Osmnáct ka je pro nás, Čechy a Slováky, osudná. Rok 1918, 1938, 1948, 
1968. Tak zvané „Pražské jaro“ proži la spous ta z nás s nadšením a očekáváním, jaké však 
bylo zklamání!
Pražské mu jaru a exi lu je věnován hu dební fes ti val Mur ten clas sics, který slaví své 
30. výročí. Dirigentem a uměleckým ředitelem festiva lu  j e pan Kaspar Zehnder , šéfdirigent 
Symfonického orchestru Biel-Solothurn, který  b yl v letech 2005 - 2008 šéfdirige nt em 
Pražs ké fil har mo nie. Byla to je ho  idea,  d át do programu festivalu 2018 skladby  mn ohých 
če ských  kom po nistů.
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Za ha jo vací kon cert bude 16. srpna 2018,
 na pro gra mu je Sme ta no va "Má vlast".

Hrát bude pod jeho tak tovkou Janáčko va fil har mo nie z Ost ravy.

Kon cer ty v Mur tenu (za pěkné ho počasí na záme ckém nád voří, za deště v koste le, 
jen něko lik kroků od nádraží) jsou vel mi dobře navštěvovány a větši nou vel mi brzy 
vyprodány. O kon cert bude velký zájem, již dnes si poz na me ne jte da tum za ha jo vacího 
kon cer tu. Pro gram dalších kon certů se doz víme poz ději, až bude sesta ven de fi ni tivní 
program. Po kud bys te chtěli již teď závazně re zer vo vat vstu pen ku, která stojí 70 Fr., 
obraťte se na ses. Svo bo do vou (e-mail: jiri.svoboda@sunrise.ch , te le fon 032 685 57 84).

      Eva Svo bo dová, So kol So lo thurn

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BADEN 

#  
Vás srdečně zve na poslední, 

42. Česko-Slovenský ples 

který se koná v sobotu 27. ledna 2018  
ve velkém kongresovém sále „TÄGERHARD“ ve WETTINGENu. 

Otevření sálu v 19:30 hodin 
Vstupné: CHF 50,-, mladí do 25 let a penzisté CHF 40,- 

K tanci hraje Big Band NOSTALGIE SWINGERS  
Úbor večerní, společenský 

Předprodej vstupenek: Jaroslava Krump 056 442 40 93 
Večerní pokladna v předsálí je otevřena do 21:00 hodin 

Postkonto: SOKOL Baden, 60-125441-6   IBAN: CH02 0900 0000 6012 5441 6 

Informace: jarka.krump@hispeed.ch, vm.guenter@hispeed.ch, www.sokol.ch 
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MUDr. Pavel Jerie oslavil 90. narozeniny

V  adventu trpělivě čekáme skoro měsíc 
na příchod Páně: „Adventus Domini“. Ale 
v  roce 1927, 9. prosince, v pátek již před 
druhou adventní nedělí, „přišel“ do veliké 
rodiny Jeriů a von Nagy nejdříve malinký 
Pavlíček. Rodina mu dala do vínku hlubokou 
evangelickou víru a dobré geny. Víře zůstal 
věrný dodnes a zřejmě i genům. Není totiž 
běžné, aby někdo oslavoval své devadesáté 
narozeniny v takové svěžesti ducha a v tak 
dobré náladě jako Pavel Jerie. Jeho životní 

dráha je zhuštěnou kronikou dramatických 
událostí dvacátého století. Poznal svobodu 
první republiky T. G. Masaryka, poznal 
nesvobodu německé okupace, nucené práce, 
po osvobození se vrhnul do studia, kde jako 
žák velkého biologa J. Bělehrádka znovu 
poznal nesvobodu, tentokrát socialistického 
státu. Ani všechno kontrolující diktatura 
proletariátu nedokázala zabránit, aby 
úspěšně nevystudoval medicínu a nestal se 
lékařem. Umístěnka ho zavedla z Prahy do 

pohraničního Mostu, kde se 
důkladně vyškolil ve vnitřním 
lékařství. Mostecká interna 
měla úzké osobní svazky 
s  nově založeným Ústavem 
pro choroby oběhu krevního 
v  Praze a to zřejmě vzbudilo 
v  mladém lékaři zájem o 
kardiologii. Vrhnul se do 
studia srdečních chorob, hltal 
anglické a americké učebnice 
a obstál při atestační zkoušce 
i u tak přísného examinátora, 
kterým byl J. Brod. Zaslouženě 
byl jmenován krajským 
kardiologem Severočeského 
kraje a přešel do Krajské 
nemocnice v  Ústí n/L. Péče 
o  nemocné s  chorobami 
srdce, zejména s chlopenními 
vadami, s  hypertenzí a 
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srdečním selháním se stala jeho životním 
posláním. Málokdo uměl tak spolehlivě 
poslechem rozpoznat zúžení mitrální 
chlopně a doporučit nemocné k  operaci. 
Když chirurg otevřel hrudník, nalezl tam 
přesně to, co Jerie slyšel. 

Nezapomenu na tu noční službu, kdy jsem 
ho vzbudil, aby mi pomohl na příjmu 
s  mladou ženou s  mitrální stenózou 
v  pokročilém stupni těhotenství a se 
srdečním selháním, dusící se, s  plícemi 
plnými pěnivé tekutiny plicního otoku. 
Jak jsme tehdy byli bezmocní! Co 
medicína od té doby dokázala, jak se 
osud nemocných s  chorobami srdce 
změnil, to je až neuvěřitelné. P. Jerie 
se na tomto pokroku podílel - patřil 
v  Československu k  průkopníkům 
kardiopulmonální resuscitace. Své 
zkušenosti P. Jerie samozřejmě předával 
dalším generacím lékařů jak v přednáškách, 
tak i ve své oblíbené učebnici „Kardiologie 
praktického lékaře“. 

Porážka Pražského jara v  roce 1968 
neslibovala pro angažovaného odpůrce 
režimu nic dobrého. Muselo to být 
velice bolestivé rozhodnutí, opustit své 
pacientky a pacienty. Hrozba, že i kdyby 
zůstal, nesměl by se o ně nadále starat, ho 
přiměla i s  manželkou Soňou a dcerkou 
Michaelou začít nový život ve Švýcarsku. 
V Bazileji, ve farmaceutické fi rmě Sandoz, 
kde už kdysi dávno vyvinuli digoxin, jeho 
nejoblíbenější lék pro léčbu srdečního 
selhání, se stal expertem pro studie 
nových léků. Pochopitelně především 
léků pro srdeční selhání a vysoký krevní 
tlak, který k  selhání vede. Ti, kdo by se 
chtěli dovědět víc z jeho života, by si měli 
přečíst jeho autobiografi ckou knihu „Pro 
koho je medicína? Světem za lepšími 
léky“, která vyšla v roce 2009 v edici Paměť 
nakladatelství Academia. Mně nezbývá než 
mu přát do další desítky let, aby mu ty dobré 
geny i nadále v  Reinachu sloužily k  plné 
spokojenosti. 

Prof. emer. Dr. med. Karl Skarvan

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.

INZERCE
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Pár vzpomínek na Sylvu D.

Po příchodu na techniku v Praze (ČVUT) 
jsem se věnoval vedle studia na stavební 
fakultě i jiným zájmům, ke kterým nebyla 
na gymnáziu příležitost, např. v Ústavu 
moderních řečí španělštině či v Orientálním 
ústavu arabštině. Tehdy jsem se přihlásil i na 
několikaměsíční kurz pro průvodce (guide) 
v rámci Pražské informační služby PIS, 
kterou vedl Dr. Pistorius se svým týmem. 
Po absolvování kurzu jsme mohli dělat 
buď průvodce na objektu (hodinový plat) 
nebo se zúčastnit jako průvodci práce na 
nově otevřených objektech pro veřejnost. 
Ke zvýšení zájmu byla zavedena spoluúčast 
na vybraném vstupném během několika 
prvních týdnů po otevření objektu.

Jako nový průvodce jsem se zúčastnil 
tehdy otevření tří pražských zahrad pod 
Pražským hradem: Ledeburská, Palffyovská 
a Kolovratská.

Měl jsem přitom štěstí na návštěvníky, 
v sobotu odpoledne podíl asi 150 Kčs a v 
neděli při nádherném počasí přes 800 Kčs 
(vše v korunách před měnovou reformou), 
takže jsem si vydělal během dvou dnů skoro 
polovinu měsíčního stipendia (1900 Kčs). 
Další nové objekty už nebyly tak atraktivní, 
ale čekali jsme na rok 1955, kdy byla 
spartakiáda.

Před touto akcí se dělal nábor a speciální 
kurz pro nás průvodce, jak naše organizace 

PIS, tak i Čedok. Bylo tam více než 25 
účastníků a vedle nás, ostřílených průvodců, 
kteří tuto činnost vykonávali už třetí rok, 
tam bylo hodně nových "bažantů", jako 
např. Karel Štědrý se svým starším bratrem 
Ivanem (bohužel oba v r. 2017 zemřeli), dále 
Sylva Daníčková s kamarádkou (dle mého 
názoru asi osmnáctileté dívky po maturitě), 
dále bratři Mlodczykové ze stavařiny, kteří 
pracovali spíše pro Čedok. (Nikdy jsem oba 
bratry - dvojčata nerozeznal od sebe, pokud 
nestáli těsně vedle sebe, ten menší 204 cm, 
ten větší 207 cm. Oba skončili po ruské 
okupaci 1968 jako my ve Švýcarsku). Adepti 
na průvodce představovali tudíž rozmanitý 
a zajímavý výběr osobností.

Spartakiáda nebyla pro průvodce takový 
"trhák", jak se čekalo, protože nebylo tolik 
skupin, kterým bychom se mohli věnovat 
při prohlídce Prahy. Proto naše organizace 
PIS i Čedok zajistili pro nás další práce: 
čekat na nádraží na příjezd vlaků s účastníky 
spartakiády a jednotlivé skupiny zavést do 
jejich ubytoven (většinou školy) za odměnu 
20 Kčs za každou skupinu. Já jsem se "vlaků" 
nezúčastnil, ale někteří zvládli za den až 6 - 
7 vlaků, takže měli dobrý příjem. 

Zato jsem se zúčastnil několikrát plavby na 
vyhlídkových lodích, kdy 150 účastníků se 
rozdělilo na tři skupiny po padesáti lidech, 
na přídi, na zádi a v prostředku lodi, při 
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čemž jim tři průvodci ukazovali při plavbě 
památky a objekty, které loď míjela. Jedna 
prohlídka s lodí trvala asi 1,5 hodiny. Tehdy 
jsem si našel ještě další možnost v Tyršově 
domě na Malé straně, kde byla výstava 
a přehled všech sokolských sletů. Pokud 
jsem neměl jinou skupinu na prohlídku 
Prahy, dělal jsem objektového průvodce po 
sokolské výstavě (8 Kčs/hod., vše už v nové 
měně 5:1).

Při školení jsme zjistili, Sylva Daníčková 
s kamarádkou, Karel Štědrý a já, že nikdo 
z nás nezná pořádně hrad Karlštejn a 
proto jsme domluvili cyklo-výlet na hrad. 
Bohužel Karel Štědrý se musel omluvit, já 
rovněž kvůli několikadenní prohlídce se 
zahraniční skupinou, takže obě dívky jely 
samy. Výsledek byl žalostný. Za prvé, že 
kvůli opravám byl Karlštejn ten den zavřený 
a za druhé, že na zpáteční cestě obě dívky 
chytil sadař při sbírání jablek a vynutil 
si od nich pokutu 15 Kčs (více s sebou 
neměly). Tenkrát to byly velké peníze, které 
odpovídaly asi třem studentským večeřím 
po 5 Kčs (párek s chlebem a hořčicí i s 
malým pivem za 4,80 Kčs). Takže jsme už 
nic příště na vlastní pěst nepodnikali.

My průvodci jsme měli při spartakiádě 
vzájemný kontakt pouze v případě, když 
se naše dvě skupiny střetly na některém 
objektu. Na Hradčanech jsem jednou 
potkal sousední skupinu, kterou vedla 
Sylva Daníčková. Protože jsem se svou 
skupinou skončil o něco dříve, šel jsem 

vedle a chvíli poslouchal výklad Sylvy. Byl 
jsem překvapen, o čem vyprávěla svým 
posluchačům. Byla to fundovaná historická 
fakta, mnohem více a hlubší než jsme v 
předchozích kurzech probírali. Ještě větší 
překvapení byl pro mne na podzim po 
spartakiádě článek od Sylvy v časopise 
"Vlasta", který se mi dostal do ruky. Psala v 
něm o studentech z Karlovy univerzity, kteří 
se věnovali ve volném čase průvodcovské 
činnosti, a to byl teprve začátek její hvězdné 
kariéry. Musel jsem si rychle opravit svůj 
původní názor na ni. Sylva totiž nebyla 
žádná absolventka právě po maturitě, 
ale dvacetiletá řádná studentka druhého 
ročníku historie na Filozofické fakultě 
Karlovy univerzity v Praze, z čehož plynuly 
její znalosti. Už během studia se uplatnila 
externě jako herečka, např. ve filmu Jozefa 
Macha "Florenc 13,30" s Josefem Bekem 
v hlavních rolích v r. 1957. V roce 1958 
působila jako hlavní konferenciérka Světové 
výstavy Expo 58 v Bruselu, kam se dostala 
díky svým jazykovým znalostem. Sylva 
totiž vystudovala Francouzské gymnázium 
v Praze, uměla velmi dobře anglicky a 
doplnila si i své znalosti v němčině, takže 
měla tu nejlepší průpravu pro Brusel.

Po studiu pracovala Sylva jako překladatelka 
i redaktorka několika časopisů a v Praze 
uváděla pořady "Laterna magika". I na další 
světové výstavě Expo 1967 v Montrealu se 
uplatnila jako konferenciérka. Mimo to 
vystupovala jako herečka v Černém divadle 
Jiřího Srnce. Ještě za normalizace pracovala 
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jako jazyková redaktorka měsíčníku "La vie 
tchécoslovaque". Aby toho nebylo málo, 
spolupracovala rovněž s Československým 
rozhlasem, Lyrou Pragensis a Krátkým 
filmem Praha. Po sametové revoluci 
vedle redaktorské činnosti nastoupila do 
Tiskového odboru Akademie věd (AV-ČR) 
a sice do Akademického bulletinu. Tam 
vedla rozhovory s vědci a badateli různých 
vědních disciplín. Tuto svou činnost shrnula 
v publikaci "Skrytá poselství vědy". Její 
zajímavé rozhovory s vědci představovaly 
oživení Akademického bulletinu. Podrobné 
interview se Sylvou Daníčkovou o této 
činnosti uveřejnila redaktorka Českého 
dialogu Eva Střížovská. Sylva věděla, že 
studium dějepisu v padesátých letech 
nebyl za komunizmu žádný med a ocenila 
přednášky mnoha profesorů, které byly 
výborné a v té době statečné.

Po skončení svého studia v Praze jsem od 
roku 1957 pracoval na různých stavbách 
v severních Čechách, takže jsem ztratil se 
Sylvou přímý kontakt a mohl jsem sledovat 
její kariéru spíše zpovzdálí. Na stavební 
správě v Děčíně mně sdělila jednou 
sekretářka, že od svých patnácti let udržuje 
korespondenční kontakt se Sylvou a že v 
Děčíně bydlí její sestra Mahulena, manželka 
lékaře. Jednoho deštivého listopadového 
dne jsem se vracel jako provozář ze stavby 
po delším jednání se stavbyvedoucím, když 
na nádraží Podmokly-Děčín nastoupila 

do autobusu Sylva, nádherně upravená a 
v elegantním oblečení. Zřejmě přijela za 
sestrou. Protože jsem byl v pracovním úboru 
a zablácených bagančatech, neodvažoval 
jsem se u ní hlásit.

Za to jsem se u ní přihlásil o pár let později 
ve Švýcarsku (1973), když Černé divadlo se 
Sylvou hostovalo v místním divadle v Zugu. 
Jejich vystoupení mělo ohromný úspěch, 
většina obecenstva byli Čechoslováci. Mezi 
řečí mě Sylva upozornila, že mezi souborem 
jsou tajní pracovníci STB, kteří hlídají, aby 
členové divadla neměli kontakt s námi - 
emigranty. To bylo mé poslední setkání se 
Sylvou. 

V závěru je nutno se zmínit, že Sylva 
Daníčková byla velmi oblíbená, uměla dobře 
přednášet, psát a překládat. I když měla 
milou a mírnou povahu, uměla se v životě 
prosadit. Jako herečka a konferenciérka 
pracovala několik let v divadle Semafor 
(Suchý - Šlitr). Právník Dr. Jiří Šlitr byl 
jejím partnerem od roku 1958 až do své 
smrti v roce 1969. Jako spisovatelka vydala 
Sylva novelu "Zahrada v pondělí", cestopis 
"Opeřeného hada viděti", výběr a překlad 
tureckých pohádek "Křišťálový seriál" či 
Stendhalovy úvahy "O lásce" a další zajímavé 
publikace.

Bohatý a rozmanitý život Sylvy Daníčkové 
si zaslouží čestné místo v kulturním životě 
Československa v druhé polovině 20. století.

Autor: Jiří Kraus, Winterthur, 12. 12. 2017
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Nikdo z politiků nechtěl před 25 lety 
rozpad Československa oznámit

Rozpad Československa začal už krátce po 
revoluci, na jaře roku 1990. Tehdejší události 
vešly do dějin jako boj o pomlčku. Měnil se 
totiž název státu.

Federální shromáždění změnilo název státu 
na Československá federativní republika, a 
ve slovenštině Česko - Slovenská federatívna 
republika. Češi viděli v pomlčce připomínku 
pomnichovské republiky z roku 1938. Za 
měsíc už tu byl další název státu - Česká a 
Slovenská federativní republika. Slovenským 
premiérem se stal Vladimír Mečiar, českým 
Petr Pithart.

Na jaře 1991 se v Bratislavě koná mítink 
k 52. výročí vzniku Slovenského státu. Už 
tehdy tam zaznívá požadavek k vyhlášení 
státní svrchovanosti a samostatnosti 
Slovenska.

Dost bylo Havla, skandovali tehdy 
demonstranti. A Václav Havel se naprosto 
nečekaně objevil na demonstraci na náměstí 
Slovenského národního povstání. Petr 
Štígler tehdy o situaci v rozhlase informoval:

"V ten moment se průběh demonstrace 
organizátorům naprosto vymkl z ruky. 
Dav se vrhnul na prezidenta, který se 
zdál obklopen svou ochranou, a několika 
uniformovanými policisty naprosto 

bezmocný. Přesto se mu podařilo za vydatné 
pomoci červené T613, která mu klestila 
cestu, dojít až k budově Slovenské národní 
rady, vzdálené od místa demonstrace 
několik set metrů. Tam už čekala kolona 
vládních vozidel s nastartovanými motory. 
Když dav došel až k budově slovenského 
parlamentu, stal se jeho cílem předseda SNR 
František Mikloško, kterému se jen tak tak 
podařilo ukrýt v bezpečí vozidla. U výjezdu 
na silnici došlo k velké tlačenici. Lidé zuřivě 
mlátili do aut, která se snažila projet. To se 
jim nakonec podařilo. K tolik obávanému 
vyhlášení samostatného Slovenského státu 
nedošlo."

Na podzim 1991 varoval Václav Havel před 
koncem Československa ve Federálním 
shromáždění:

"Nejde už jen o to, jak se bude náš stát 
jmenovat, nebo kolik bude mít federace 
pravomocí. Jde o samo bytí státu, jehož jste 
nejvyšším zastupitelským sborem, státu, v 
němž se již tradičně zauzlují, a rozuzlují 
moderní evropské dějiny."

České dějiny však už byly v pohybu. 
Přišel únor 1992, a v Milovech se schází 
komise České a Slovenské národní rady. 
Mají připravit text smlouvy o novém 
státoprávním uspořádání Československa.
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"To byla katastrofa, nás tam bylo 21, orgán, 
který nebyl schopný se dohodnout. Hádali 
jsme se mezi sebou, a Češi jen koukali," řekl 
jeden z členů slovenské delegace.

Slovenská strana smlouvu neschválí a 
dohoda končí krachem.

Volby určily další vývoj

O všem tak mají rozhodnout druhé 
svobodné volby. I jejich hlavní témata se 
v obou zemích liší. V Česku se mluví o 
vyrovnání se s minulostí a reformě, na 
Slovensku se řeší především státoprávní 
uspořádání. Vítězi voleb se v Čechách stali 
občanští demokraté (ODS), na Slovensku 
Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). 
Pak proběhlo památné setkání Klaus - 
Mečiar v brněnské vile Tugendhat.

"Studená sprcha číslo jedna bylo to první 
jednání. Já jsem jel do Brna s vědomím, že 
mluvíme o udržení Česko - Slovenska. Tam 
bylo naprosto evidentní, že toto vůbec není 
plán a záměr slovenské vlády. S tím jsme 
nepočítali, protože jsme si mysleli, že tak 
daleko to na slovenské straně nedošlo." 

Slovensko tehdy vzneslo požadavek na 
vlastní banku, armádu, a zahraniční 
politiku. To Česko odmítlo, ale Vladimír 
Mečiar trval na federaci, vzpomínal tehdejší 
předseda Slovenské národní rady František 
Mikloško:

"Vladimír Mečiar hrál hru, nechtěl být ten, 
který to rozbije. Chtěl lišácky dotlačit toho 

protivníka, aby to udělal. A Václav Klaus 
s tím nakonec neměl problém. Ve chvíli, 
kdy oznámil, že se vzdává kandidatury na 
předsedu federální vlády, a bude kandidovat 
na předsedu české vlády, tak tehdy jsem 
pochopil, že Československo končí."

Václav Havel abdikoval v den vyhlášení 
deklarace o svrchovanosti Slovenska

Při prezidentských volbách v roce 1992 
byl Václav Havel jediný kandidát. Propadl 
při prvním i opakovaném hlasování ve 
slovenské části Sněmovny národů. Za dalších 
14 dní přijala Slovenská národní rada text 
deklarace o svrchovanosti Slovenska. Havel 
ještě týž den abdikoval.

"Dne 20. července v 18 hodin odstupuji 
z funkce prezidenta České a Slovenské 
federativní republiky. K tomuto kroku 
jsem se rozhodl po zralé úvaze, a vedlo mě 
k němu zjištění, že závazky, vyplývající ze 
slibu věrnosti České a Slovenské federativní 
republice a její ústavě, nemohu už nadále 
plnit způsobem, který by byl v souladu 
s mým založením, přesvědčením, a 
svědomím."

Rozpad Československa prožívali 
intenzivně i krajané. Prahu tehdy navštívil 
místopředseda Československé národní 
rady americké Vlastislav Chalupa. I mezi 
krajanskými spolky se objevil názor, aby se 
Češi a Slováci separovali.
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"Vyskytly se hlasy, a pocházely z 
Československa. To politické rozhodnutí 
chtěli někteří činitelé promítnout i do 
krajanského života, aby Slováci, kteří byli 
členy československých organizací, se 
separovali, a udělali si svoje organizace, 
které by pak byly zastřešené. Ale to se 
vůbec neuchytilo, to bylo jednoznačně 
odmítnuto, a dokonce přijato s nelibostí, jak 
na slovenské, tak na české straně. Řekl bych, 
že ještě více na slovenské, než na české."

Kňažko odmítl vyhlásit rozdělení státu

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) 
se snažilo rozpad státu zpomalit. Slovensko 
nebylo připravené, vzpomínal tehdejší 
předseda Federálního shromáždění Michal 
Kováč. HZDS nabízí unii nebo konfederaci. 
Česká strana však už tehdy veškeré pokusy 
odmítá, a trvá na rozdělení státu.

"Česká strana měla největší obavy z toho, 
jak by se při takto volném konfederativním 
svazku zabezpečila jednota, když jsou 
rozdílné představy o pokračování v 
reformách," uvedl Kováč.

Připravuje se zákon o zániku federace, a 
zákon o dělení majetku. Ze vzpomínek 
Vladimíra Mečiara vyplynulo, že se 
diskutovalo o tom, kdo zprávu o rozdělení 
státu sdělí občanům.

"Václav Klaus mi řekl, že takovou zprávu 
veřejnosti nesdělí. Tak jsme se dohodli, že 
to řeknou místopředsedové. Obrátil jsem se 

na Milana Kňažka, aby šel, a řekl veřejnosti, 
že 1. ledna vznikne samostatná Slovenská 
republika. Kňažko to odmítl. Tak jsem šel za 
Klausem, a říkám, nedá se nic dělat, musíme 
jít my dva, protože ze slovenské delegace 
nikdo nechce tuhle zprávu ohlásit, a já to 
udělám. Klaus řekl, půjdu s vámi ven, ale 
nebudu to já, kdo tuhle zprávu řekne."

Proti politické dohodě o rozpadu státu 
protestovala opozice, i občanské iniciativy. 
Chtěli referendum. To pravice zablokovala 
ve Federálním parlamentu. Obávala se totiž 
rozdílného výsledku, řekl tehdejší, a zároveň 
poslední federální premiér Jan Stráský:

"Mohla nastat situace, že jedna část země 
řekne, že chce rozdělit, a druhá, že se nechce 
rozdělit. To by bylo patové, a mohlo by to 
vést ke stejným událostem, které známe 
z jiných zemí, protože jeden národ by se 
odmítl podřídit vůli toho druhého. Z tohoto 
hlediska bylo referendum velmi nebezpečné. 
To nebezpečí šlo až po možnost občanské 
války."

Federální parlament zrušil sám sebe až 
na druhý pokus

Federální shromáždění pak zákon, který 
ruší federaci, neschválilo ani v jedné 
sněmovně. Navíc poslanci HZDS umožnili 
přijmout zákon Miloše Zemana o přeměně 
Československé federace na unii. Václav 
Klaus prohlásil, že Česko bude za této 
situace pokračovat v rozdělování státu 
jednostranně. Situace byla vyhrocená a 
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obě delegace se setkávají v Jihlavě. V jednu 
chvíli Klaus hrozí odchodem z jednání. 
Profederální síly rezignují.

Nastává však další problém, federální 
parlament musí zrušit sám sebe. První 
hlasování bylo zamítavé, říká Vladimír 
Mečiar:

"Během náročného rokování jsem musel 
zakřičet na slovenské politiky: pokud 
hledáte budoucí oběť, komu to budete 
dávat za vinu, koho budete věznit, jsem 
tu já Vlado Mečiar. Suďte mě, dělejte se 
mnou, co chcete, ale teď potřebuji tři hlasy 
do Federálního shromáždění. Dejte mi je. 
Jestli je nebudu mít, a česká strana schválí 
rozpad státu, a my ne, tak bude problém 
s majetkovými vztahy, dojde k živelnému 

rozpadu, a přijdeme o všechny výhody, které 
vyplývají ze společných dohod."

Na druhý pokus je zákon o zániku 
federace těsně schválen. Po 74 letech mizí 
Československo z mapy Evropy. Prohlášení 
České národní rady přednesl její tehdejší 
předseda Milan Uhde:

"Prohlášení České národní rady k 
parlamentům a národům světa. Česká 
národní rada jako svobodně zvolený 
zákonodárný sbor České republiky, 
pamětliva tisícileté tradice českého státu 
usnesla se takto: Česká republika se 
stane dnem 1. ledna 1993 samostatným, 
svrchovaným a nezávislým státem vzešlým 
jako nástupnický stát z rozdělení České a 
Slovenské federativní republiky...."

Autorka: Zdeňka Kuchyňová  09.12.2017, Radio Praha
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Touhy a jiná přání

Toužíme snad od narození, hned jak jsme 
začali vnímat okolí. Na moji první touhu a 
zároveň vyřknuté přání mám vzpomínku, 
když mi bylo pět roků. Před domem byla 
skládka černého písku. Ten tam vozili 
náklaďákem. Jednou přijeli i s vlečňákem. 
Proto jsem měl přání, aby mi rodiče přivezli 
z  Prahy ze Sokolského sletu v  roce 1948 
náklaďák s vlekem. Zato jsem jim slíbil, že 
nebudu řvát a otravovat služku, která mne 
měla pár dní na opatrování. Náklaďák mi 
rodiče přivezli a já ho stejně vořval, protože 
nesehnali s vlečňákem. Bratřík dostal panu, 
krojovanou Slovačku, kterou si tak oblíbil, 
že s ní spával, i když mu byly teprve tři roky.

Jako mutující jsem si hrál na kovboje, 
nemaje ani holínky, ani laso, ani klobouk a 
už vůbec né koně. Mohu doložit fotografií, 
že nám jednou postačila kráva, abychom 
aspoň měli představu, jak se asi jezdí na 
koni. Klobouk jsem dostal teď ve stáru, 
když jsem si ho vykvičel, k narozeninám od 
svého druhorozeného. Australský, kožený, 
dřevorubecký klobouk, nepromokavý a 
chránící před vším, ale před hloupostí ne. 
Na to mne upozornila manželka hned při 
prvním nasazením si ho na hlavu, že do lesa 
stejně nepůjdu a už vůbec ne pro dříví.

V  deseti letech jsem chtěl být Švabinský, 
anebo nikdo. Nevyšlo mi, ani jedno, ani 
druhé.

Když jsem začal s fotografováním, tak jsem 
se styděl přijet do St. Tropez i do Antibes, 
když nemám fotoaparát s  teleobjektivem. 
Zastavit se v  St. Tropez a neudělat 
„paparazzi“ snímek božské BB, zajisté 
polonahé, koupající se kvůli mně v moři, 
bylo nepředstavitelné. Proč bych tam vůbec 
jezdil? To samé, nepotkat Pabla Picassa na , 
jak si vykračuje se slunečníkem nad hlavou 
své nejnovější manželky.

K  filmování jsem tíhl snad ještě dříve, 
než k  fotografování. „Osmičku“ jsem si 
pořídil velmi brzy, i když postel byla ještě 
propůjčená. Video nahradilo filmovou 
kameru, pak supervideo a dnes digitální 
video. Fotoaparát Nikon s mnoha objektivy, 
každý vždy dlouhodobá touha, než na něj 
zbyly peníze, dnes odpočívá ve sklepě. 
Miniaturním digitálním foťáčkem si 
zachycuji dění s neuvěřitelnou technikou, 
měnící se denně.

Při projíždění a poznávání nové švýcarské 
domoviny a se zakládáním vlastní firmy 
mne fascinovaly opuštěné textilní fabriky 
v údolích hor. Takové jsem znal z cest do 
Svitav vlakem, možná dokonce patřily 
Schindlerovi. Takové jsme kreslili v obecné 
škole k  nevoli učitele, pravděpodobně 
kapitalisticky založeného. Vždy linie 
svislá a k tomu pětačtyřicetistupňová, kde 
bývalo okno, a opakovat tolikrát, kolikrát 
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jsme chtěli mít více vykořisťující fabriku. 
Nezapomenout na komín anebo dva. 

Strašně jsem toužil po hodně drahém 
plnicím peru Mont Blanc. To jsem si před 
lety dal pod stromeček. Pozdější vánoce jsem 
si nechal nadělit „sestřičku“, propisovačku. 
Svůj rukopis už stěží po sobě přečtu a tak 
koresponduji počítačem. Drahé plnicí pero 
má své místo ve vitríně vzácností a už s ním 
podepisuji jen vánoční pozdravy.

Těšil jsem se také, že si na zaslouženém 
odpočinku odlepím a seřadím nasbírané 
známky. Firmy dostaly od pošty tiskárničky 
a dopisy a účty frankují inkoustem. Většinou 

dnes účty přicházejí úplně bez 
známek. Rodiče nám už zemřeli, 
spolužáci, kamarádi a známí 
je následují, takže za celý rok 
žádná nová známka nepřichází. 
Soukromá, již velmi sporadická 
korespondence se dnes odbývá 
per e-mail. Pošta snad bude 
vydávat známky k  významným 
příležitostem a jen pro sběratele.

Mezi tím plynul čas, ta nevidi-
telná, neslyšitelná, nehmatatelná 
potvůrka, stále přítomná a hlav-

ně nezastavitelná. Hodiny jdou všem stejně, 
ale čas plyne každému jinak. Mezi dlouhým 
obdobím nevyplněných snů, tužeb a nadějí, 
se vše sráželo do menšího a menšího obje-
mu, až z toho nezůstalo zhola nic. To se den 
ukládá ke spánku a slunce zapadne. Na nebi 
nezáleží na nějaké té hvězdě. 

Když americký fi lmový režisér vídeňsko-
židovského původu Billy Wilder dostával za 
celoživotní dílo (mimo jiné „Někdo to rád 
horké“) Oscara, si v děkovné řeči povzdechl: 
„Je to jako hemeroidy. Nakonec ho dostane 
každej!“

Autor: Milan Cimburek, 
Kresba Pavel Kantorek 
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 Janeček a lesní žínka

Janeček byl urostlý a pracovitý mladík, 
kterému minulý týden skončila služba 
na jednom menším statku. Bylo nutné 
poohlédnout se po jiné práci, a proto se 
vypravil do Kroměříže na dobytčí trh, 
protože očekával, že tam se mu podaří najít 
službu. Nemýlil se, potkalo ho štěstí. Setkal 
se tam s hospodářem, který hledal pacholka. 
Padli si do noty a dohodli se, že další týden 
mladík nastoupí do služby a plácli si na to.

Dnes se Janeček s rancem na zádech ubíral 
vstříc nové službě a svému osudu.

Mladík pocházel z Mistřic a nová služba na 
něj čekala ve Spytihněvi. Mladík si zvesela 
vykračoval, až do Kněžpolského lesa. Tam 
se vydal chodníčky mezi nízkým porostem, 
který vyšlapali houbaři a ženy, které sem 
chodily sbírat klestí. Zatím šel pořád po 
okraji lesa. Pak si to namířil napříč lesem, 
protože se chtěl dostat na břeh řeky Moravy 
a dojít až k  přívozu, kterým by se dostal 
na druhou stranu a pak pěšky k  novému 
hospodáři.

Mladík si cestou prozpěvoval a kochal 
se krásou urostlých buků, olší a habrů. 
Okouzlen tou krásou ani nezpozoroval, že 
les je stále hlubší, a že on sám se občas ztrácí 
v mařince a kapradí. Když si uvědomil, že 
nevidí břeh řeky ani dědinu, bylo pozdě. 
Slunko stálo vysoko nad vršky stromů. 

Mezi jejich větvemi se jako zlaté nitky 
táhly sluneční paprsky a dopadaly na květy 
sasanek, podbílků a jaterníku. Chasník si 
určil směr cesty podle slunka. Řekl si, že 
nemůže zabloudit a skákal si dál přes kořeny 
i mokřiny. Sem tam vyrušil motýlka, který 
sem zabloudil z polí. Janečkovi bylo stále do 
zpěvu. Zahvízdal si písničku, přiložil ruce 
k ústům a zahalekal. V tu chvíli se někde 
ozvala kukačka. Mladík ztichl a počítal, 
kolikrát zakuká. Byl spokojen, kukání mu 
věštilo dlouhý život. S úsměvem se sehnul, 
utrhl si kvítek sasanky a dal si ho za klobouk. 
Nato od radosti zahalekal – ú - ú – ú - . Jeho 
halekání se rozléhalo po lese. V ten okamžik 
uslyšel něco jako ozvěnu. Ale ozvěna to 
nebyla, byl to dívčí hlas, volání, které se 
ozývalo zcela blízko. Janeček šel za tím 
hlasem, který byl stále vábnější a vábnější. 
Znovu prošel kapradím, přeskočil stružku 
s netýkavkami a jaterníkem a strnul úžasem. 
Před ním stála krásná dívka. Byla bosá, 
s  rozpuštěnými plavými vlasy, oděná do 
průsvitných šatů, zdobených lístky květin, 
v pase převázaných provázkem, spleteným 
ze stébel trav. Beze slova chasníčka uchopila 
kolem pasu a dala se s  ním do tance. 
Obtančila s ním štíhlé olše i břízky. Tanec 
v měkké chladivé trávě byl příjemný. Dívka 
byla krásná a stále se na Janečka usmívala. 
Ten celý omámený, úplně ztratil pojem 
o čase. Slunce se už pomalu schylovalo 
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 Janeček a lesní žínka
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k  západu a oni stále tančili. Tančili mezi 
stromy, v  maliní, přes kořeny, vývraty i 
vysoké žahavé kopřivy. To už se mladíkovi 
motala hlava. Cítil, jak mu maliní rozdírá 
lýtka a kopřivy bolestivě šlehají do holých 
nohou. Kolena mu podklesávala, téměř 
padal únavou, ale nemohl zastavit. Dívčino 
objetí bylo pevné, její paže mladíka svíraly 
jako obruče. Její dlouhé vlasy zastíraly ústa 
i oči a obtáčely se kolem jeho krku, ale oni 
tančili dál. Ač byl mladík silný, neubránil se, 
musel tancovat až do zemdlení.

Nebýt žen, které se vracely z lesa s nůšemi 
klestí, bůh ví, jak by mladík skončil. Lesní 
žínka se jedné z nich polekala, protože ta 
měla u sebe posvěcený růženec. 

Jakmile žena růženec vyndala z  kapsy, 
krásná dívka mizela. Ženy mladíka dovedly 
až na přívoz. Ten se pomalu vzpamatoval, 
poděkoval svým zachránkyním a vydal se 
na cestu k novému hospodáři. 

Avšak památka na tanec s lesní žínkou mu 
v  podobě jizev na chodidlech a lýtkách 
navždycky zůstala.

 O své příhodě s lesní žínkou často vyprávěl. 
Hlavně všechny varoval, aby se v lese chovali 
tiše, jinak by hulákáním mohli přivolat ta 
divná stvoření. Ale znáte lidi, všichni nejsou 
stejní, někteří se bojí a hned před vším 
utíkají. Jiní nevěří a z opatrnosti se vyhýbají 
všemu, co se jim nezdá. Mnozí jsou kurážní 
a všechno chtějí sami zkusit, i když se jim 
nemusí kuráž vždycky vyplatit.

Autorka: Marie Mikulkova

Neveselé poúnorové zkušenosti 
vysokoškolské

Krátce po Vítězném Únoru pracujícího lidu 
jsem se dobelhal k maturitě na klasickém 
gymnáziu v rodné Plzni, krátce poté 
zrušeném. Než se tak stalo, podstoupil 
jsem psychotechnické či jaké vyšetřování. 
Experti si mě prohlédli a došli k ujištění, že 

nejlíp bych se hodil na studia farmacie. Měl 
jsem se stát apatykářem, bez unce zájmu 
vydat se takovým směrem. Měl jsem zájem 
o studium literární vědy, o což ale neměli 
zájem noví mocipánové. 
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Ocitl jsem se na právnické fakultě Karlova 
vysokého učení. To oslavovalo své šestisté 
výročí, rovněž s vykopnutím svého 
významného rektora Engliše. K důkladným 
čistkám došlo v řadách učitelských i 
studentských. Při první návštěvě univerzity 
v Pařížské ulici č.27 jsem postřehl tehdy do 
role děkana povýšeného profesora - teď po 
přemnoha letech se mi jeho 
jméno Tureček přece jen 
vybavuje. Rozvážel cihly a 
míchal maltu, tolik spěchal 
se ztotožňovat s tepem 
a vzdechem pracujícího 
lidu. Tehdy potřeba doby 
značně spěchala, vždyť za 
nedávného Protektorátu 
tato univerzitní budova 
sloužila jako hauptkvartýr 
esesácký. Pamatuji, jak tam 
docházelo ke zpožděnému 
zvelebování prostorů, jak z 
barových útulků docházelo 
k přetváření Oddělení 
oboru sovětského práva.

Vybrali nás něco kolem sto padesáti. 
Rozděleni do sedmi studijních kroužků, 
takže to na každý z nich vycházelo na plus 
minus dvacet hlav. Vedením byli pověřeni 
vedoucí žáci studijní a vedoucí osvětoví. 
Ocitl jsem se v kroužku druhém a v něm 
setrval až do promoce. Jak se mi podařilo 
být nevyhozen, mi zůstává dodnes značnou 
záhadou. 

V oné době naprostá většina přijatých 
studentů v komunistické straně ještě 
nebyla. Vysvětlení poskytuje timing doby. 
Tehdy kolem Února se národ z všelijakých 
důvodů do KSČ značně hrnul, že dosáhl 
per capita světového rekordu. Bylo tam 
víc partajnictvím napěchováno než v 
Sovětském svazu, našem perfektním vzoru. 

"Ty obře, je nám s 
tebou tak dobře!" 
Strana nabobtnala 
do tak značné míry, 
že muselo dojít k 
čistkám. V našem 
ročníku jsme všeho 
všudy měli partajníků 
necelý tucet. Dost 
jsem na tom vydělal 
z  n á r a m n é h o 
důvodu: na jednom 
mnou zde úmyslně 
n e j m e n o v a n é m 
gymnáziu měli učitele 
tělocviku, straně 
natolik oddaného, že 

celou maturující třídu zapsal do strany a 
žactvo natolik obohacené uniklo pozdějším 
čistkám. Mezi nimi byl můj nejbližší přítel, s 
nímž jsem dosud v blízkém kontaktu vzdor 
naší vzájemné vzdálenosti. Tento František, 
jehož křestní jméno teď prozrazuji, měl 
politické názory neméně podvratné jako já. 
Znamenitě jsme věrnost hanebnému režimu 
předstírali a přitom to byla doba, kdy tři 
studenti takových práv - Bacílek, Kovaříček 

Znamenitě 
jsme věrnost 
hanebnému 

režimu předstírali 
a přitom to byla 

doba, kdy tři 
studenti takových 
práv skončili na 

šibenici
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a Wahl - skončili na šibenici. Hodně dlouho 
po listopadového kotrmelci 1989 trvalo, než 
se podařilo prosadit obohacení univerzitní 
zdi v Pařížské 27 o jména těchto obětí.

Přednášky, taková výuka byl ovšem paskvil. 
Jedna hodina římského práva a tucet hodin 
marxismu-leninismu, sovětského práva, 
správné teorie práva a tak tristně dále. Řada 
studentů zmizela, někteří prý přiděleni k 
výstavbě velesousoší JVS - Stalina, otce nás 
všech, za oknem našeho učiliště přes řeku na 
svahu tam náramně vytvářeného.

Náš ročník byl důkladně početně obohacen 
přísunem studentů, poté co došlo v Brně 
ke zrušení tamější právnické fakulty. Takže 
najednou nás bylo něco kolem 200, nikterak 
zvlášť proletářské typy.

Začaly nám ale přibývat postarší kádry, 
známé zkratkou ADK - Absolventi 
dělnických kurzů - tak nějak. Čili z výroby, 
pracovního procesu, bez maturity, hned 
na univerzitu, s daleko lepším politickým 
hodnocením. Nám do kroužku přibylo 
obohacení v podobě nebezpečného 
ex-proletáře nebo snad prý jím ani nebyl: 
prý prodavač bot z Votic, jménem Čedík, 
nenáviděl nás všechny, upřímně jsme se 
ho báli. Posléze, když už jsem úspěšně 
uprchl do dálav, jsem se dozvěděl, že tento 
jednoznačný, podezíravý nenávistník to 
dotáhl na funkci nějakého děkana. 

Mezi námi si oprávněnou závist zasloužil 
mládenec hned v prvním ročníku, jemuž se 

povedlo legálně se vystěhovat do Švýcarska, 
tam se ten šťastlivec stal Helvétem.

Na nezávidění hodném extrému bylo pár 
individuí, dychtivě posedlých marxismem- 
leninismem. Nebo to třeba jen značně, 
téměř dokonale předstírali. V kroužku 
jsme například měli po partajním členství 
dychtícího zájemce, jehož jsem jednou 
postřehl v tehdy fungující restauraci v 
Mánesu, kde večeřel - před ním svíčková 
a on současně ponořen do studia a 
podtrhávání pasáží v opusu o leninismu. 
Prý se musel očišťovat od svého otce, 
postiženého Malým dekretem pro nějaké 
prohřešky z doby Protektorátu.

Hůře na tom byl vzdálený příbuzný jednoho 
z generálů, který se provinil v bojích RAF na 
britské straně.

Jeden z našich spolužáků unikl oběšení, ale 
pobyl řadu let ve vězení, z něhož se dostal 
až v roce 1968. Mateřskou zem pak opustil a 
živil se jako řidič autobusu v Torontu.

Posléze jsem vyzvídal, kolik spolužáků se 
prosadilo v diplomatické službě.

Jeden Pelikán se uplatnil jako jakýsi 
tajemník na ambasádě v Libanonu. Druhý s 
jménem začínajícím písmem H se dostal do 
mezinárodní komise, zabývající se příměřím 
v Koreji. 

Jaroslav Sodomka, znám mi jako znalec 
několika cizích jazyků; s ním jsem se potkal 
v roce 1967 na světové výstavě v Montrealu. 
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Tam jsem ho zahlédl u československého 
stánku, když se tam právě uváděla a blyštila 
Laterna magika. Sešli jsme se a on pak 
za námi přijel do motelu k pořádnému 
popovídání, což on posléze podrobně 
zpracoval pro své estébácké nadřízené, jeho 
krycí jméno bylo Adler, snad se nemýlím. 
Po listopadu 1989 jsem si jeho výtvor 
přečetl a oxeroxoval v Pardubicích. Vyjádřil 
se hodně podrobně, ale důkladně se spletl 
označením mé manželky jako Japonky. Na 
něco takového jsou přece Číňané náramně 
hákliví. Sodomka se po kolapsu komunismu 
bez obtíží zbavil své estébácké konexe a 
zásluhou svých lingvistických schopností se 
stal partnerem v mezinárodně orientované 
advokátní firmě. Navštívil jsem ho v nových 
prostorách, značně obézní, vbrzku bohatý, 
načež značně náhle zemřelý.

V diplomatické kariéře se vysoko dodral 
Jiří Majšajdr, též rovněž zřejmě vnitrák. 
Za studií člen našeho druhého kroužku, 
ve funkci osvětového vedoucího. Párkrát 
jsem se s ním viděl v Chuchli, při sledování 
pachtících se koníčků.

Později jsem se s ním za zcela jiných 
okolností občas vídal v Americe, dokonce 
i u vyššího odvolacího soudu v Chicagu. 

Byl jsem tam volán jako svědek - údajný 
znalec československého práva, abych 
se vyjádřil o integritě jeho systému, zda 
například dědička milionů dolarů někde 
v Kapúšanech takové jmění doopravdy 
dostane. Vyjádřil jsem se ve smyslu, že 
otázku nelze odpovědět bez znalosti jejího 
třídního hodnocení. Posléze byl generální 
konzul Majšajdr povýšen na velvyslance 
v Bangladéši. Dobře mu tak. Po kolapsu 
vlády rodné strany jsem se s ním potkal v 
Praze na Mírovém náměstí. Přiběhl ke mně, 
usměvavý diplomatický ex-estébák.

Náš studijní vedoucí druhého kroužku to 
dotáhl na člena Nejvyššího soudu a snad v 
této funkci ještě nadále slouží.

Jiný spolužák jménem Jaroslav Svěcený 
proslul zplozením syna, proslulého 
houslového virtuóza.

Jeden ze spolužáků se po listopadu stal 
ministrem buď vnitra nebo spravedlnosti, 
ale kariéra to byla krátká, poněvadž někdo 
vyšťoural, že kdysi v roli soudce nějak příliš 
přísně odsoudil jakéhosi kulaka.

Autor: Ota Ulč
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Jiný spolužák jménem Jaroslav Svěcený 
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Autor: Ota Ulč
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Nejsou české barvy dost hezké? 

Když jsme se přestěhovali do Švýcarska, 
překvapilo mě, kolik lidí tady má na 
zahradě, na balkóně nebo v okně pověšenou 
vlajku - když ne švýcarskou, tak aspoň 
kantonální. Tohle jsem znala doposud jen 
z amerických filmů, kde vlajka s hvězdami a 
pruhy plápolala před každou školou, někdy 
i domkem. Nejdříve mě napadlo, co asi 
tak slaví? Pak jsem pochopila, že nic, že je 
tenhle zvyk tady běžný.

Před každým svátkem jsou obchody plné 
produktů se švýcarskou symbolikou - třeba 
jsou k dostání koblihy s polevou z malých 
helvétských křížů, lampionky, svíčky, 
dokonce i vařečky s vyrytým helvétským 
křížem (přiznám se, neodolala jsem a taky 
si jednu koupila :) ). Napadlo mě, proč to tak 
není běžné i v Česku?

Už toho bylo hodně napsáno 
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pouze v případě, pokud se 
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červenou, bílou a modrou 
barvou, vlajkami si zdobíme 
auta apod. Možná se životem 
v zahraničí stávám větším 
patriotem a opravdu mě mrzí, 
že neumíme dát najevo lásku 
ke své vlasti i jindy, než jen při 

významném sportovním utkání.

Tento rok si budeme připomínat hned 
několik významných událostí v dějinách 
naší republiky. Jedno hned v úvodu 
roku - 1. ledna to je 25 let od rozdělení 
Československa a vzniku samostatné České 
republiky. Další výročí nás čeká v únoru. 
A ne, opravdu tím nemám na mysli dvacet 
let od slavného hokejového vítězství na 
olympiádě v Naganu v roce 1998! Nýbrž 
únor 1948, kdy proběhl komunistický puč 
a demokratická Československá republika 
se připojila k mocenskému sovětskému 
bloku. V srpnu si budeme připomínat 50 
let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa, který proběhl v roce 
1968. A konečně v říjnu budeme slavit asi 
to nejkulatější výročí - 100 let od vzniku 
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www.adinajustina.com

Genderové bláznění

Obávám se, že s touto tematikou se odvažuji 
na velmi tenký led a že moje názory narazí 
u určité skupiny lidí na prudký odpor. 
Zejména některé militantní feministky 
mohou se cítit hrubě napadeny ve svém 
cítění.

Kolem pojmu gender se rozvinulo 
v  minulých desetiletích mnoho učených 
úvah a mnoho rádoby fi losofek a fi losofů 
přispělo moudrými myšlenkami (a zejména 
mnohými doktorskými pracemi) k rozšíření 
tohoto termínu.

Slovo gender pochází z latinského genus 
a znamenalo i v  angličtině původně rod, 
včetně gramatického rodu.

Gender studie se vyvinuly z „Woman’s 
Studie“, které vznikaly v letech 1960 – 1970 
na některých amerických universitách 
v  souvislosti s „Ženským hnutím“ 
(Frauenbewegung). Gender studie 
nepovažují pohlaví a vztah mezi pohlavími 
jako od přírody daný, nýbrž uvádějí je jako 
společenské fenomény, které byly kulturními 
praktikami a strukturami konstruovány.

Pokud to není ještě někomu jasné (čemuž 
se nedivím), uvedu odborné vysvětlení 
(Wikipedia):

„Pojem gender označuje v  sociálních 
vědách pohlavní vlastnosti osoby, vlivem 
společnosti a kultury dané, ve vztahu k jeho 

Československé republiky, která vznikla 
rozpadem Rakouska-Uherska po 1. světové 
válce v roce 1918.

Chápu, že mnoho lidí má kvůli výše 
uvedenému neblahé zkušenosti s povinným 
vyvěšováním českých vlaječek hned vedle 
těch rudých se srpem a kladivem, ale jsou i 
jiné možnosti. Život ve Švýcarsku mi otevřel 
oči tím, že láska k vlasti a jejím symbolům 
může být každodenní součástí běžného 
života.

Vím, že spousta Čechů (ač si navenek na 
poměry v Česku stěžují) je přesto hrdá na 
to, že se narodili v České republice. I když 
to nedáváme navenek tak často najevo. Já 
to vnímám jako takové latentní, nicméně 
silné vlastenectví. Protože když cizinec 
přijede do České republiky, tak vidí státní 
vlajku vyvěšenou na obecních úřadech nebo 
prostředcích veřejné dopravy jen v den 
státního svátku. A to je škoda, co myslíte?
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biologickému pohlaví (angl. sex). V tomto 
kontextu je často překládán jako „sociální 
pohlaví“ a slouží mimo jiné k  analytické 
kategorizaci. Pojem se začal užívat ve 
společenských vědách v  druhé polovině 
dvacátého století v  rámci feministického 
paradigmatu. Gender je společensky 
(psychologicky, esteticky a jinak) vnímané 
pohlaví. Proto se také často zmiňujeme 
o genderu jako o sociální konstrukci 
v  tom smyslu, že se jedná o subjektivně 
vytvořené paralely k objektivně existujícím 
skutečnostem – k biologickému pohlaví.“

Myslím, že uvedené definice dostatečně 
objasňují, o jaký nesmysl se zde jedná.

To ale nebrání tomu, aby řada vědkyň a 
vědců (kteří se hrdě nazývají filosofky a 
filosofové) rozvinuli genderové studie do 
takové hloubky a šířky, že už nikdo neví, 
o co jde. Důležité je, že na toto téma lze 
napsat mnoho doktorských prací a tím 
získat společensky vysoce oceňovaný titul 
doktorky nebo doktora věd. Tyto práce se 
samozřejmě dají snadno obhájit – protože 
je nelze vyvrátit.

Tohoto genderového výmyslu se 
pochopitelně s velikou chutí chopilo mnoho 
feministických organisací, aby na tomto 
základě rozvinuly nové teorie a požadavky.

Že feministické hnutí není nic nového, 
o tom nás informuje již Alois Jirásek ve 
svých „Starých pověstech českých“, odkud 
pochází nejstarší záznam o počátcích 

feministického hnutí v Čechách. Seznamuje 
nás s tím, jak české ženy v dávných dobách 
se vzbouřily proti nadvládě mužů. Založily 
svůj hrad Děvín a vojenským způsobem se 
snažily nadvládu mužů svrhnout. V  této 
souvislosti uvádí Jirásek případ vladyky 
Ctirada, který naletěl na nastraženou lest 
prohnané Šárky –a Ctirad i se svojí družinou 
byli ženským vojskem pobiti. Hudebně 
ztvárnili tuto událost i skladatelé Smetana, 
Fibich a Janáček. Od této tragické události, 
problematika nerovnosti mužů a žen zřejmě 
na mnoho století upadla v  zapomenutí. 
Až teprve ve dvacátém století boj o 
rovnoprávnost žen vzplanul opět v plné síle.

Ovšem boj za rovnoprávnost žen dostal 
absurdně komický charakter – částečně 
záměrně, částečně díky přihlouplým 
novinářům. Místo zásadních požadavků 
(volební právo, stejná mzda za stejnou práci 
jako muži, rovnoprávné zastoupení žen ve 
vedoucích posicích atd.), vybíjely se snahy 
za zrovnoprávnění žen směšnými akcemi.

Jako příklad byl prosazen požadavek uvádět 
ve všech textech ženský a mužský rod zvlášť. 
Docházelo tak ke kuriosním situacím jako 
třeba v  příbalových návodech pro léky: 
„Používejte lék podle pokynů vaší lékařky 
nebo lékaře, lékárnice nebo lékárníka a 
drogistky nebo drogisty.“ Když se objevil 
požadavek na dopravní označení „Přechod 
pro chodce“ změnit na „Přechod pro 
chodkyně a chodce“ – seznaly i zatvrzelé 
feministky, že toto není ta správná cesta ke 
zrovnoprávnění.
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Ovšem v  německé řeči pokračovaly 
feministky s  neztenčenou horlivostí dále. 
Poněvadž oddělené používání ženského a 
mužského rodu (na př. Richterin a Richter) 
se zdálo přece jen trochu zdlouhavé, 
bylo zavedeno v  německé řeči originální 
zjednodušení pomocí koncovek –in a –
innen: na př. Richter-in (sg) a Richter-innen 
(pl). Ale vývoj pokračoval dál. Ani předešlé 
zjednodušení neobstálo před horlivými 
feministkami – i přišla jakási Professor-in 
L. Hornscheidt z Humboldtovy university 
(co všechno v těchto universitách za peníze 
daňových poplatníků parasituje!) s návrhem 
k odstranění pohlavní diskriminace zavést 
v němčině v názvech povolání pro oba rody 
společnou koncovku – x (např. Richterx, 
Professx)).

Je neuvěřitelné, že takovýto vědci-inně si 
osobují tituly doktor-inně nebo profesor-
inně a přežívají (dobře placení od daňových 
poplatníků) ve skrytu různých universit.

Ale to není ještě všechno. Bylo zjištěno, 
že jsou nejen ženy a muži, ale že existují 
i další osoby, které pohlavně nejsou ani 
jedno ani druhé. Nesmí být ani tyto případy 
v gramatice diskriminovány?

Genderové bláznění ale nekončí. Pomineme-
li rakouskou tragi-komickou figuru zpěváka 
Conchita Wurst, objevil se v poslední době 
zcela vážný návrh na odstranění pohlavní 
nerovnosti mezi muži a ženami na WC. 
Vynořil se geniální a originální návrh na 
zrušení oddělených WC pro muže a ženy 

a zavést společnou toaletu: tzv. Unisex-
WC. Nedávno se v tisku objevila zpráva, že 
v jedné restauraci v Zürichu byly zavedeny 
společné toalety – pro všechny. Tím má 
být dána možnost osobám, které se necítí 
přiřazeny k určitému pohlaví, aby nebyly 
oddělenými WC diskriminovány. Je možné, 
že si autoři těchto akcí dělají z hloupých lidí 
legraci, ale jsou i tací, kteří to berou vážně.

Zde bych chtěl poznamenat, že společná 
toaleta (Unisex-WC) není nic tak nového. 
Pamatuji si, že můj dědeček v Žichovicích 
u Sušice, měl již před 80 lety Unisex-WC. 
Byla to dřevěná budka vedle hnoje. Nebylo 
na ní žádné označení Mars a Venuše, bylo 
tam pouze na dveřích vyříznuto srdíčko, aby 
bylo vidět, zda WC je obsazen či nikoliv.

Uznávám, že je nespravedlivé, když přijede 
na parkoviště autobus s turistkami a turisty, 
že muži jdou na WC a rychle jsou hotovi, 
zatím co ženy musí stát v dlouhé frontě a 
netrpělivě přešlapovat, než na ně dojde řada. 
Unisex-WC by byl geniální řešení. Zbývá 
ovšem praktická otázka: co s mušlemi na 
dosavadních pánských WC? Ženy do nich 
(z fysiologických důvodů) nemohou konat 
svoji potřebu. Bylo by tedy nutno z důvodů 
rovnoprávnosti tyto WC-mušle na Unisex-
WC zrušit. Tím by se ovšem provoz na 
takovémto Unisex-WC podstatně zpomalil.

Připadá mi, že tyto úvahy přechází již do 
extrémního šílenství. Není už to ani legrace, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to 
úpadek kultury a civilisace.
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A nyní se dostávám k  nejožehavější 
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dělat co chce. Může obcovat s kozou nebo 
s ovcí – ale ať s  tím nechodí na ulici a ať 

nežádá, aby mu to bylo uznáno jako oficiální 
partnerství.“

Na toto téma natočil vynikající americký 
režisér Woody Allen film: „Všechno, co jste 
kdy chtěli vědět o sexu“, kde líčí, mimo jiné, 
velice poutavě, jak se mladý lékař zamiloval 
do krásné bílé ovečky.

Komediantské průvody gayů a lesbiček ve 
všech světových velkoměstech požadují 
hlasitě „Manželství pro všechny“. (K tomuto 
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připojit i paní Merkel.) Ovšem i v  tomto 
případě není zcela jasně řečeno, kde tento 
požadavek končí. Platí to i pro příklad 
uvedený ve filmu Woody Allena?

To jsou jen nepatrné výstřelky, které nám 
přinesla sexuální revoluce. Není jisté zda to 
je teprve začátek, nebo už konec.

Na př. v  Japonsku lze koupit nafukovací 
panu, která nahradí manželku (v posteli, 
nikoliv v  kuchyni). Dále probíhá vývoj 
robotů ženského pohlaví, s  kterými je 
možno dokonce se oženit. Tyto vyhlídky se 
skutečně blíží biblickému popisu Sodomy 
a Gomory. Kam spěje lidstvo? V  bibli je 
odpověď na tuto otázku.

Je jasné, že ve všech oblastech lidského 
života jsou určité hranice, které nesmí být 
beztrestně překročeny.

Autor: Václav Máder, článek byl převzat z časopisu Nový Polygon č.5/17
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Žádný zimní spánek

Naše společnost stárne. Tato skutečnost 
má za následek, že vznikají pojmenování 
typu záplava penzistů nebo starobinec 
stát. Diskuze o stáří je diskuzí strachu. 
Pozitivními myšlenkami a možnostmi se 
většinou nezabývá.

Stárnutí je důležitý přirozený proces. 
V dnešní společnosti, která klade důraz na 
mládí, je strach ze stárnutí 
vystupňován a vlastně 
něčím normálním. Nikdo 
se ovšem penzijnímu věku/
stáří nevyhne. Je-li negován, 
také ne. Proto potřebuje 
celá současná diskuze na 
toto téma nové perspektivy. 
Mohou se orientovat 
třeba na vývoj. Život jako 
dynamický proces běží od 
kolébky po máry (nebo bývá 
srovnáván symbolicky se 
čtverem ročních období jaro, léto, podzim, 
zima) formou vzniku a zániku. Kombinací 
růstu a ztráty.

Účetní, která teprve v  penzi otevřela 
antikvariát a její duch rozkvetl s léty 
objevením nové vášně, neodpovídá naší 
běžné představě o penzi. Nezasloužila si 
ta paní po dlouhém pracovním úvazku 
klid? Mínění se mohou různit. Existuje 
však dost jedinců objevujících až ve stáří 

nové schopnosti. Realizují talent, který byl 
dlouho zablokován, či nemohl být rozvinut. 
Nová časová náplň je pro tyto penzisty lepší 
než cesta kolem světa nebo silový trénink.

Známá spisovatelka detektivek, 75-letá 
Američanka Donna Leon, hodnotí u stáří 
moudrost a malou impulzivitu. Impulzivita 
bez kontroly může působit potíže. Rovněž, 

i když více individuálně 
a v  závislosti na 
mentálním zdraví, nelze 
lehce starší lidi napálit. 
Odhalí rychle sobectví 
skryté za šarmem nebo 
vtipem.

(Paní D. Leon se 
narodila v  New Jersey. 
Odešla na studia do 
Itálie. Pracovala jako 
průvodkyně turistů 
v  Římě, v  reklamě 

v Londýně a jako učitelka na amerických 
školách ve Švýcarsku. Zde žije většinu roku 
v  Engadinu. Její protagonista benátský 
policejní komisař Q. Brunetti vystupuje již 
ve 26 kriminálních případech, které vyšly 
kromě italštiny ve 34 jazycích.)

Není nad laskavého starého člověka. 
Laskavost je vedle tolerance jeho důležitá 
vlastnost. Tolerance dnes ve společnosti 

Aby jedinec 
zdravě stárnul a 
zůstal mentálně 

i fyzicky fit, 
potřebuje 

mozek množství 
stimulací
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Autor: Štěpán Húsek

chybí. Nahrává to neurvalosti v mezilidských 
vztazích, staré lidi nevyjímaje. Stárnoucí 
člověk se kolikrát bojí, jak se k němu bude 
společnost chovat. 

Vládnoucí mínění, vycházející ze 
všeobecného úbytku sil ve stáří, nesouhlasí. 
Toto by si měly uvědomit především podniky, 
které starší pracovníky zaměstnávají. Kdyby 
se Goethe (nebo Picasso) odebrali ve věku 
65 let do penze, přišlo by lidstvo o několik 
uměleckých hodnot. Geny spoluurčují 
stárnutí pouze třiceti procenty. Určité 
schopnosti se dají rozvíjet a nové odhalovat 
i v pozdější životní fázi. Moderní výzkum 
inteligence zjistil, že ji lze zachovat až do 
vysokého věku, pravidelným cvičením 
dokonce zvýšit. Ten, kdo v  životě získal 
speciální vědomosti a kultivoval je, může 
dlouho s nimi počítat a vytrácí se mu méně 
z paměti. Starší lidé posuzují lépe souvislosti 

a jsou moudřejší. Ve Finsku ale zjistili, že 
výkony u starších silně závisí na tom, jak se 
na tyto zaměstnance dívají vedoucí.

Aby jedinec zdravě stárnul a zůstal 
mentálně i fyzicky fi t, potřebuje mozek 
množství stimulací. Klid v penzi by neměl 
být zimním spánkem. Příliš nečinnosti 
mozku neprospívá, nýbrž škodí. Rozvíjet 
talent v penzi znamená úspěšné a aktivní 
přizpůsobení se možnostem věku. Kdo se 
nemotivuje, stárne rychleji. Motivace by se 
měla řídit zhruba třemi pravidly: Neexistuje 
nic, co nejde; buďme zvědaví; pěstujme a 
rozšiřujme naši sociální síť.

Jelikož je věk špatným indikátorem výkonu, 
je třeba otázky kvality pracovní síly a její 
možnosti hodnotit odděleně od stáří. Na 
celoživotní učení by měl být brán více zřetel. 
Ideálně ve všech fázích pracovního procesu 
a bez ohledu na profesi.

Krásný byt 2+KK, TV, WIFI, Praha 5 - U Kříže, metro B Jinonice, 10 min do centra, 
od Fr. 70/noc + garáž. Tel.: 079 216 56 40

10-03-002

INZERCE
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Thunersee - Sokol Baden
8.8. - 11.8. 2017

Letní výlet byl Míšou naplánován na čtyři 
dny.  V okolí Thunersee  by se dalo být i 
mnohem déle. Naše první zastávka při cestě 
do hotelu byly jeskyně St.Beatus-Höhlen. 
Pršelo jako z konve. Tak bylo velmi příjemné 
se ukrýt do jeskyně. Tyto jeskyně jsou 
nejvíce navštěvovaným místem u jezera. 
Před vchodem nás uvítala skulptura draka, 
který podle legendy byl svatým Beatusem 
z  jeskyně vyhnán. Nádherná krápníková 
krajina se po pár krocích rozzáří ve všech 
barvách. Beatushöhlen stojí za návštěvu.

Dorazili jsme k  hotelu Rothorn ve 
Schwanden. Jeho poloha 1000 m n.m. nám 
prozradila, jaký bude výhled a ten nás druhý 

den nezklamal. Celé jezero leželo před námi 
jak na dlani a nad ním se tyčily štíty hor od 
Jungfrau až po Niesen.

Výlet začal zajímavě. Museli jsme přejít přes 
visací most dlouhý 340 m a vysoký 180 m. 
Most je dost široký a všichni to zvládli. Došli 
jsme do Oberhofen a odtud dále přes jezero 
lodí do Spiez. Podél jezera jsme šli na stanici 
Faulensee a lodí zpět do Merlingen. Počasí 
nám přálo, ani kapka nespadla. 

Tento den byl věnován hradům a zámkům, 
kterých je tu tolik, že bychom potřebovali 
více dní. Město Thun a jeho hrad byl 
jako první. Hrad leží vysoko nad městem 

Foto: visací most, autor: Hynek Tauscher
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s  krásným výhledem na jezero a okolí. 
Nebylo moc hezky. Pršelo a tak jsme se 
schovali v jednom z dalších míst, v secesním 
zámku Hünegg v  Hilterfingen. Zbyl ještě 
čas na hrad ležící přímo u jezera, majestátní 
hrad Oberhofen.  V  jeho místnostech je 
muzeum z  16. až 19. století. Romantické 
okolí hradu s velkou zahradou je i krásné 
odpočinkové místo. Večer nás Míša zavedla 
z nedaleko hotýlku do Sternwarte planetária 
Sirius. Celou hodinu jsme byli jak na jiné 

planetě. Zajímavá přednáška o vesmíru a 
hvězdách nás upoutala. Připadali jsme si jak 
malí mravenci. 

Tak a už je zase konec krásných a 
zajímavých zážitků, ale ne? Míša má ještě 
něco před odjezdem. Zámek Schadau, který 
patří k  nejhezčím hradům s uznávanou 
architekturou. Obklopen velkou zahradou 
a ohromnými Sequoia (Mammutbaum) 
stromy. Byly vysázeny v letech 1830 - 1852. 

Foto: zámek Hünegg, autor: Hynek Tauscher

Moc děkujeme Míše za krásné vandrování.

Blanka
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Mikulášské posezení Sokola Luzern

Není nad to – sesednout se kolem stolu k dobrému jídlu a povídání, vzájemně si popřát do 
budoucího roku štěstí a zdraví a k tomu si vybrat dárečky z tomboly...

Celé mikulášské posezení byl pro nás 
„dáreček“, nejen jídlo, ale i bohatý program, 
který nám zajistila Majka s  několika 
pomocníky.

Večírek začal aperem, který jsme využili 
k neobvyklému přípitku a “HOBLA“ 
pro Boženku – ta zrovna v  ten den měla 
narozeniny.

Mezitím se z  kuchyně intenzivně linula 
omamná vůně, my jsme neodolali a usadili 
se ke stolu.

Podávala se vynikající večeře, kterou nám 
připravil Lukáš – náš diplomovaný kuchař 
- s pomocí Jany. 

Z příjemného pocitu po nasycení nás vytrhla 
návštěva tří sokolských sester, ke kterým se 
přidal neznámý bratr. Doufáme, že k nám 
vstoupí do Sokola, počínal si při cvičení 
velmi obratně..

A tak jsme si s  nimi museli zacvičit a 
zaskotačit s kruhy, pod vedením sester Sáši 
a Stáni.
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Text: Kristina Stänz, fotila Ludmila Flanagan

Po „těžké“ rozcvičce jsme si zasloužili 
mlsání – podávala se káva se zákusky. Ty 
byly vynikající a rozmanité, protože skoro 
každý něco donesl. Stůl se nám málem 
prohýbal samými dobrotami.

O další překvapení se nechtíc postarala 
trojice zmatených důchodkyň, které si 
spletly náš večírek s poštou a mermomocí 
chtěly všechny tři zaplatit složenkou jejich 
nájemné...

Třetí vystoupení nám připravila Pipetka, 
která nás jako vypravěčka provedla 

„programem pro dospělé“. Navštívili jsme 
ambianci s  červeným sametem a mohli 
sledovat rozhovor v tomto etablissementu. 
V hlavní roli pan Helmut – majitel, Bětuška, 
Žanetka a Adélka - lehce oděné a lehce 
pracující v  tomto domě. S  návštěvníkem, 
který mluvil s německým přízvukem mluvili 
dokonce ve verších...

Vítek s kytarou a zpěvem navodil adventní 
náladu koledami, které jsme si s  chutí 
zazpívali s ním. Byl to zlatý hřeb večera!
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Pralesy na Slovensku

Slovo prales v nás evokuje hustý, starý les 
plný divo žijúcich zvierat, poprípade dažďové 
pralesy niekde v Afrike. Málokto vie, že aj 
na Slovensku máme územia označené ako 
prales. Slovensko je známe svojou krásnou 
prírodou a dokonca niektoré ekosystémy 
sú aj v súčasnosti chránené pred vplyvmi 
človeka. Ide o unikátne územia rôznych 
živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré 
sú neustále ohrozované zásahmi človeka - 
lesnícke práce, výstavba ciest, ťažba dreva. 
Kvôli ochrane je do nich zakázaný vstup a 
ochranári sa všemožne snažia ochrániť naše 
pralesy pred akýmikoľvek zásahmi. Môžeme 
sa pochváliť zachovalými pôvodnými lesmi, 
ktoré boli vyhlásené za pralesy aj v rámci 
medzinárodnej organizácie UNESCO. Sú 
to pralesy mierneho pásma listnatých lesov, 
v ktorých žijú hlavne rysy, medvede a vlci, 
mnohé ohrozené vtáky a iné prirodzené, 
miestne formy života. Slovensko je po 
Švédsku, Fínsku a Rakúsku, štvrtou najviac 
zalesnenou krajinou Európy.

Posledné roky však aj v národných 
slovenských parkoch miznú hektáre lesov 
a lesy sa zmenili na plantáže na drevo a 
polia sú monokultúrne púšte vystriekané 
pesticídmi. Motorové píly počuť aj v najviac 

chránených častiach Vysokých a Nízkych 
Tatier. Holé kopce sú v Tatrách tam, kde 
sú oficiálne najviac chránené, v Nízkych 
Tatrách na celých veľkých svahoch. A pri 
pohľade zhora vyzerá krajina takmer ako 
mesačná, napríklad aj v Slovenskom raji. 

Turisti sa musia brodiť lesnými cestami 
rozrytými ťažkou technikou a namiesto krás 
prírody si čoraz častejšie obzerajú iba holé 
rúbaniská. 

Za úbytok lesov nemôže iba vývoz dreva 
do zahraničia, ale aj jeho spracovanie 
na biomasu. Takto sa začali rúbať nielen 
lesy, ale v podstate všetky porasty, ktoré 
môžu poskytnúť nejaké drevo. Rúbe sa na 
brehoch riek, riedia sa parky v mestách. 
EÚ však výrobu biomasy vo veľkom dotuje 
a spôsobila, že spracovanie akýchkoľvek 
foriem dreva na štiepku sa stalo veľkým 
biznisom. Otázkou však zostáva, dokedy 
toto všetko ničenie naša príroda ešte 
vydrží?! 

Kampaň na záchranu slovenských lesov sa 
masovo šíri. V súčasnosti sa hľadajú cesty, 
ako posilniť aspekt ochrany prírody na 
Slovensku legislatívnou cestou.

Text: Jarmila Schifferle
Zdroje: Denník.sk, wikipedia.sk, Nový čas.sk
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Video ako dôkaz. Peter Sagan očistil svoje 
meno. Nespôsobil pád Marka Cavendisha

Peter Sagan a Medzinárodná cyklistická 
únia (UCI) sa zhodli, že jeho zrážka 
s Markom Cavendishom na Tour de France 
(v roku 2017) bola nešťastná a neúmyselná 
udalosť. Uviedol to Športový arbitrážny súd 
(CAS), ktorý sa mal 5. 12. 2017 zaoberať 
odvolaním trojnásobného majstra sveta 
proti vylúčeniu z Tour. Pojednávanie 
na arbitrážnom súde vo Švajčiarskom 
Laussane sa nakoniec nekonalo, keďže nové 
dôkazy vrátane videozáznamov podporili 
verziu slovenského reprezentanta, že pád 
súpera nezavinil. Incident sa odohral v 
hromadnom finiši 4. etapy z Mondorf-les-
Bains do Vittelu. 

Jury pár hodín po tom Sagana 
diskvalifikovala. Sagan a jeho tím Bora-
Hansgrohe sa dva dni po verdikte odvolali 
na CAS s tým, že Slovák ani nedostal 
možnosť sa k incidentu vyjadriť. Súd v 
Lausanne vtedy odvolanie zamietol a Sagan 
sa už do pretekov nevrátil. 

Aj keď je dnes už jasné, že Petra Sagana 
nediskvalifikovali zo slávnej Tour de 
France kvôli tomu, že spôsobil pád Marka 
Cavendisha, ale preto, lebo sa dopustil 
nečistého šprintu v záverečnej štvrtej etape 
a ohrozil viacerých jazdcov, cyklistická 
verejnosť stále rieši, čo sa v cieľovej rovinke 
vlastne stalo.

Pri detailnom pohľade vidieť, že Mark 
Cavendish tesne pred kolíziou s Petrom 
Saganom prešiel bicyklom po kanalizačnom 
poklope. Je zrejmé, že práve v tejto chvíli sa 
začal pád britského cyklistu, pretože vzápätí 
je na videu zreteľne vidieť, ako sa snaží 
udržať rovnováhu. Hodilo ho do ľavej strany, 
keď sa hlavou oprel o rameno Petra Sagana. 
Následne je vidieť aj to, že Mark Cavendish 
zachytil riadidlami pravú ruku slovenského 
cyklistu, čo vysvetľuje to, prečo Peter Sagan 
zdvihol pravý lakeť.

Sagan po vylúčení prišiel o šancu na 
vyrovnanie historického rekordu v počte 
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zelených dresov. Na svojej šiestej Tour 
mohol získať rekordný šiesty dres pre 
víťaza bodovacej súťaže, čím by sa vyrovnal 
legendárnemu Nemcovi Erikovi Zabelovi, 
ktorému sa to podarilo v rokoch 1996 až 
2001.

Peter Sagan sa narodil v roku 1990 v Žiline, 
je slovenský profesionálny cestný cyklista 
jazdiaci za nemecký tím Bora-Hansgrohe. 
Podľa odborníkov patrí medzi najväčšie 
talenty svetovej cyklistiky v súčasnosti. Na 
Tour de France (2012 - 2016) sa stal jediným 

pretekárom, ktorý získal zelené tričko vo 
svojich prvých piatich účastiach. V roku 
2015 získal titul majstra sveta v cestnej 
cyklistike - preteky s hromadným štartom 
mužov v kategórii elite, ktorý v roku 2016 
obhájil v katarskej Dohe. A v roku 2017 
v nórskom Bergene skompletizoval zlatý 
hetrik. 

Od roku 2014 má sídlo v Monaku. Po dvoch 
rokoch manželstva sa jeho žene Kataríne 
narodil v Paríži v roku 2017 syn Marlon. 

Text: Jarmila Schiff erle
Zdroje: sk.wikipedia, dennik.n.sk

Návrat slovenskej biatlonistky. Skvelá 
Kuzminová v šprinte nedala súperkám 

žiadnu šancu

Svetový pohár v biatlone 2017/2018 
je 41.  ročníkom svetového pohára 
organizovaného Medzináro dnou 
biatlonovou úniou (IBU). Začal 27. 11. 2017 
vo švédskom Oestersunde a skončí 25. 3. 
2018 v ruskom Ťumeni.

2. súťaž Svetového pohára v biatlone v sezóne 
2017/18 prebiehal od 8. - 10. 12. 2017 v 
rakúskom Hochfi lzen. Veľkým prekvapením 
bol návrat Slovenskej biatlonistky Anastázie 

Kuzminovej, ktorá sa dostala po troch 
rokoch opäť na stupeň víťazov. V šprinte 
obsadila 2. miesto. V stíhacich pretekoch 
získala 1. miesto.

O týždeň neskôr sa konal 3. podnik 
Svetového pohára v biatlone v dňoch 
od 14. - 17. 12. 2017 vo francúzskom 
Annecy Le Grand Bornand. Slovenská 
biatlonistka Anastázia Kuzminová (33) 
nenašla v rýchlostných pretekoch na 7,5 km 
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premožiteľku a obsadila tak 1. miesto. 
V stíhacích pretekoch na 10 km získala 
striebro a v pretekoch s hromadným štartom 
na 12,5 km obsadila štvrté miesto.

Anastázia Kuzminová je slovenská 
biatlonistka od roku 2008, kedy získala 
slovenské občianstvo. Je ruskej národnosti 
a predtým ako začala reprezentovať 
Slovensko, reprezentovala Rusko. Na 
zimných olympijských hrách 2010 vo 
Vancouveri vyhrala zlatú a striebornú 
medailu. Víťazstvo z rýchlostných pretekov 
následne obhájila na Zimných olympijských 
hrách 2014 v Soči.

S manželom Danielom Kuzminom a dvomi 
deťmi žije v Banskej Bystrici, kde je členkou 
Vojenského športového centra Dukla 
Banská Bystrica.

Ďalší Svetový pohár v biatlone sa uskutoční 
začiatkom januára 2018 v nemeckom 
Oberhofe. Dúfame, že slovenskú reprezantku 
neopustia sily a bojovnosť a uvídíme ju na 
stupni víťazov aj v nasledujúcich pretekoch.

Foto: Kuzmina, autor: Bojars, Wikimedia

Text: Jarmila Schiff erle
Zdroje: Denník N.sk, wikipedia.org/sk, čas.sk

Byt v centru Prahy 90m2, obývací pokoj, dvě ložnice, kuchyň, koupelna se sprchou 
a pračkou, sep. WC, balkonek. CHF 120,--/noc, TEL. 076 325 10 30 
Možnost pronájmu garáže. 
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Start sezóny se snowboardistce Ester 
Ledecké povedl

Ester Ledecká se má na zimní olympiádě stát prvním člověkem, který zvládne účast 
v lyžařských i snowboardových závodech. Kromě zimních sportů hraje plážový volejbal, 
má ráda windsurfing, box i hokej. Její děda Jan Klapáč byl totiž hokejistou, a své vnučce 
pomáhá přes léto s kondicí.

V uplynulých dnech absolvovala Ester 
Ledecká za šestnáct dní sedm závodů na 
dvou kontinentech ve dvou disciplínách. 
Na lyžích udivila sedmým místem ve 
sjezdu Světového poháru, po přechodu 
na snowboard ovládla dva paralelní obří 
slalomy a ve slalomu skončila devátá. 
Sice ovládla kvalifikaci, ale pak podlehla 
Švýcarce Zogové. 

"Každý den není posvícení. Ve sportu to 
takhle je. Já jsem si ten den užila, měla 
jsem dobrou kvalifikaci. Do příště se snad 
zlepším." 

"Bylo by skvělé vyhrát tři závody v řadě, 
ale tohle je hezký kopanec do zadku. Díky 
tomu můžeme jet domů s tím, že musíme 
makat, že nic nepřijde zadarmo. Dodá nám 
to motivaci do další práce. Je dobře, že se 
to stalo," říká trenér Justin Reiter, vicemistr 
světa z roku 2013. Nabídku pomáhat 
Ledecké přijal kvůli zdravotním problémům 
jejího italského kouče. 

"Pohybuji se kolem sportu celý život. Ester 
má výjimečnou schopnost se soustředit, 

trénovat, řešit problémy s technikou, a když 
to spojíte s jejím fenomenálním talentem 
a ohromnými fyzickými předpoklady, tak 
můžu říct, že je určitě jednou z nejlepších 
žijících sportovkyň. Je mi potěšením a ctí s 
ní pracovat." 

"Musím říct, že je skvělý trenér. Má dobrý 
postoj k tomu, co dělám, respektuje moje 
rozhodnutí, a snaží se mi pomoct," oplácí 
poklonu trenérovi Ester Ledecká, které 
by měl Reiter při své první trenérské štaci 
pomoci také k olympijské medaili. 

K ruce má Ledecká sehraný podpůrný tým. 
I to je důvod, proč v úvodu nového ročníku 
Světového poháru snowboardistek tak 
dominuje. 

"Teď jsem schopná zaplatit si kolem sebe 
tým, kterému věřím, a který ví, co má dělat. 
Myslím, že je to moje obrovská výhoda." 

"Abych byl upřímný, tak Ester je to kolo, 
které má kolem sebe podpůrná ozubená 
kolečka, která tomu velkému kolu pomáhají. 
Já jsem jedno z těch ozubených koleček. 



37Zpravodaj 1/2018

Sport

Start sezóny se snowboardistce Ester 
Ledecké povedl

Ester Ledecká se má na zimní olympiádě stát prvním člověkem, který zvládne účast 
v lyžařských i snowboardových závodech. Kromě zimních sportů hraje plážový volejbal, 
má ráda windsurfing, box i hokej. Její děda Jan Klapáč byl totiž hokejistou, a své vnučce 
pomáhá přes léto s kondicí.

V uplynulých dnech absolvovala Ester 
Ledecká za šestnáct dní sedm závodů na 
dvou kontinentech ve dvou disciplínách. 
Na lyžích udivila sedmým místem ve 
sjezdu Světového poháru, po přechodu 
na snowboard ovládla dva paralelní obří 
slalomy a ve slalomu skončila devátá. 
Sice ovládla kvalifikaci, ale pak podlehla 
Švýcarce Zogové. 

"Každý den není posvícení. Ve sportu to 
takhle je. Já jsem si ten den užila, měla 
jsem dobrou kvalifikaci. Do příště se snad 
zlepším." 

"Bylo by skvělé vyhrát tři závody v řadě, 
ale tohle je hezký kopanec do zadku. Díky 
tomu můžeme jet domů s tím, že musíme 
makat, že nic nepřijde zadarmo. Dodá nám 
to motivaci do další práce. Je dobře, že se 
to stalo," říká trenér Justin Reiter, vicemistr 
světa z roku 2013. Nabídku pomáhat 
Ledecké přijal kvůli zdravotním problémům 
jejího italského kouče. 

"Pohybuji se kolem sportu celý život. Ester 
má výjimečnou schopnost se soustředit, 

trénovat, řešit problémy s technikou, a když 
to spojíte s jejím fenomenálním talentem 
a ohromnými fyzickými předpoklady, tak 
můžu říct, že je určitě jednou z nejlepších 
žijících sportovkyň. Je mi potěšením a ctí s 
ní pracovat." 

"Musím říct, že je skvělý trenér. Má dobrý 
postoj k tomu, co dělám, respektuje moje 
rozhodnutí, a snaží se mi pomoct," oplácí 
poklonu trenérovi Ester Ledecká, které 
by měl Reiter při své první trenérské štaci 
pomoci také k olympijské medaili. 

K ruce má Ledecká sehraný podpůrný tým. 
I to je důvod, proč v úvodu nového ročníku 
Světového poháru snowboardistek tak 
dominuje. 

"Teď jsem schopná zaplatit si kolem sebe 
tým, kterému věřím, a který ví, co má dělat. 
Myslím, že je to moje obrovská výhoda." 

"Abych byl upřímný, tak Ester je to kolo, 
které má kolem sebe podpůrná ozubená 
kolečka, která tomu velkému kolu pomáhají. 
Já jsem jedno z těch ozubených koleček. 

38 Zpravodaj 1/2018

Sport

Kdyby se to jedno kolečko vyměnilo, tak to 
velké kolo se bude točit pořád stejně rychle." 
říká servisman Petr Kouřil. 

Za pomoci osobního fyzioterapeuta 
Jakuba Marka Ester skoro každý den cvičí 
až dvě hodiny. Další trénink začal hned 

po Vánocích, už 25. prosince. Do startu 
korejských her pak zbývají necelé dva 
měsíce, Ledeckou čeká ještě několik závodů 
na snowboardu i na lyžích. Na olympiádě 
má snowboarding jen paralelní obří slalom, 
který v Itálii vyhrála. 

Text: Zdeňka Kuchyňová 18.12.2017, Radio Praha
Autor fotografie: Stefan Brending, wikimedia.org
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Ve Švýcarsku vznikl nový rekord: nejstrmější lanovka světa

Nová lanovka Stoosbahn byla poprvé 
otevřena 17. prosince 2017. Do světového 
rekordu se zapsala svým sklonem, který činí 
110 procent. I přes tento sklon zůstanou 

cestující po celou dobu čtyřminutové jízdy 
ve vzpřímené poloze a to díky speciálně 
navrženým válcovým kabinám. V trase 
dlouhé 1720 m překonává lanovka výškový 

rozdíl 744 m. Náklady 
na výstavbu přesahují 
50 milionů franků a její 
stavba s plánováním 
trvala 14let.

Lanovka je nyní 
pýchou  k antonu 
S chw yz .  Sp ojuj e 
Hintere Schlattli v obci 
Schwyz s turistickou 
vesnicí Stoos poblíž 
Morschach.

Stát se Švýcarem je od ledna těžší

O pas budou moci požádat pouze Ti 
přistěhovalci, kteří mají povolení k pobytu 
typu C.

V písemném testu budou muset rovněž 
prokázat znalost ve švýcarském národním 
jazyce. Mění se i požadovaná úroveň 
v německém jazyce a to v mluveném 
projevu z B1 na B2.

Jazykové testy budou probíhat v 
akreditovaných jazykových školách a 
žadatele budou stát až 250 franků.

Kandidáti, jejichž mateřský jazyk je 
švýcarský národní jazyk nebo ti, kteří 
studovali alespoň pět let v jednom z těchto 
jazyků, nebudou podrobeni jazykové 
zkoušce.

K zmírnění došlo v množství let, kdy 
musíte být švýcarským rezidentem. Tato 
hranice se z dvanácti let snížila na deset.

Více informací k tomuto tématu naleznete 
na: www.sem.admin.ch/sem/de/home/
themen/buergerrecht.html

Zprávy

Text: A. Benešová
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Pět českých stop, které se proslavily 
ve světě

Myslím, že od každého, kdo žije v jiné zemi, se tak trochu očekává, že se bude chtít 
dozvědět o své nové vlasti co nejvíc. Protože to patří k poznávání kultury země, snaze 
o integraci a tak dále. Ale určitě to platí i naopak. Pokud tady získáte nějaké přátele, 
určitě jim budete chtít zajímavým způsobem představit svou rodnou zemi. Věřím tomu, 
že vaši přátelé jsou vzdělaní a určitě ví o České republice víc, než že dřív byla součástí 
Československa, její hlavní město je Praha, máme dobré pivo a vyrábí se u nás Škodovky. 
V dnešním příspěvku přináším pět zajímavostí (plus jeden bonus), o kterých vaši přátelé 
možná nevěděli, že pochází od nás (a některé dokonce mají spojitost se Švýcarskem!).

Krtek

Jeho autorem je český ilustrátor Zdeněk 
Miler (1921 – 2011), který Krtka vytvořil 
v roce 1957. Dnes Krtka kromě krátkých 
animovaných filmů najdeme snad na všech 
potřebách pro děti.

I když jsem skoro od začátku našeho pobytu 
tady věděla, že Krteček si našel místo i v 
srdci některých švýcarských dětí (to když 
si plyšového krtka s sebou vzala jedna 
holčička na lekci cvičení s dětmi), musím 
přiznat, že na mě šly mdloby, když jsem se 
teprve nedávno dozvěděla, že Krtek se tady 
jmenuje Herr Grabowski! Dávalo by to 
smysl, když vezmeme v potaz, že “graben” 
v němčině znamená kopat/rýt/hloubit, což 
vlastně krtci z zemi dělají. Ale pro nás to 
vždycky byl, je a bude prostě Krtek nebo 
Krteček.

Baťa

Určitě jste aspoň jednou v životě zavítali do 
prodejny obuvi Baťa. Nebo třeba nějaké boty 
nebo doplňky této značky vlastníte? Kdo se 
ale skrývá za tímto jménem? Tomáš Baťa 
(1876 – 1932; v deváté generaci švec) byl 
geniální podnikatel a “král obuvi”, který v 
mnohém předběhl svou dobu (byl to mimo 
jiné právě on, který zavedl devítku na konci 
prodejní ceny obuvi).

Byl ojedinělým zjevem nejen v 
Československu té doby, ale i v celé 
Evropě, jakožto průkopník nových směrů 
v řízení průmyslu. I když musel čelit mnoha 
zkouškám (třeba krize po první světové 
válce), aby přeměnil své ideály v činy, 
vždy měl v mysli nejen prosperitu a růst 
podniku, ale i blaho svých zaměstnanců 
a zlepšování kvality jejich života. Jako 
starosta města Zlína prosadil koncepci 
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jeho rozvoje s originální funkcionalistickou 
architekturou a infrastrukturou (nemocnice, 
školy, silnice…). Ze Zlína se tento styl šířil 
spolu s Baťovými továrnami nejen do 
dalších míst v Československu, ale i dále. 
Ve Švýcarsku budiž příkladem městečko 
Möhlin, kde v 50. letech vyrostl průmyslový 
areál s kolonií “Baťovských domků” pro 
zaměstnance.

12. července 1932 Tomáš Baťa zahynul při 
leteckém neštěstí, když vyrazil na služební 
cestu do Švýcarska, aby se zúčastnil otevření 
nové pobočky právě v městečku Möhlin. V 
době komunismu byly Baťovy podniky 
zestátněny, od roku 2004 má firma Bata 
Shoes ústředí ve švýcarském Lausanne.

Hokejové puky

Od roku 1999 je firma Gufex Kateřinice z 
Valašska oficiálním partnerem Mezinárodní 
hokejové federace. Proč? Firma totiž vyrábí 
hokejové puky s unikátním patentovým 
složením, jako jediné na světě nerozbijí 
plexisklo ani při rychlosti 180 km/hod¹.

Dvacet let od historického turnaje 
v japonském Naganu, míří puky z valašské 
obce o tisícovce obyvatel opět na olympiádu! 
Tak držme palce, ať našim hokejistům 
přinesou štěstí.

Slovo “robot”

Neexistuje mnoho slov, využívaných po 
celém světě, které mají původ právě v 
České republice. Slovo “robot” bylo poprvé 
použito v divadelním dramatu Karla Čapka 
R.U.R. Nicméně autorem tohoto slova je 
spisovatelův bratr, malíř Josef Čapek.

Měkké kontaktní čočky

Za vynálezem tohoto produktu, bez kterého 
si někteří lidé už nedokáží představit svůj 
život, stojí český vědec Otto Wichterle 
(1913 – 1998). Za války mimo jiné působil 
ve Výzkumných chemických dílnách firmy 
Baťa. Je neuvěřitelné, že přístroj na výrobu 
gelových kontaktních čoček vynalezl 
v domácích podmínkách: jednalo se o 
aparaturu sestavenou z dětské stavebnice 
Merkur nejprve s dynamem z jízdního 
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kola jako motorkem a poté i s motorkem z 
gramofonu.²

Kdyby se profesor Wichterle narodil v jiné 
době, mohl by být díky svému vynálezu 
miliardářem. Takto se snažila vládnoucí 
komunistická garnitura ho co nejvíce 
upozadnit (tehdejší československá vláda 
se dokonce vzdala licenčních patentů k 
vynálezu a přišla tak o miliony dolarů).

České Švýcarsko

Tento národní park v okrese Děčín se 
pyšní unikátními pískovcovými útvary. 
Jeho symbolem je Pravčická brána, která 

je největší pískovcovou skalní bránu v 
Evropě. Jelikož se nachází na státní hranici 
s Neměckou spolkovou republikou Sasko, 
území sousedících národních parků se 
označuje jako Českosaské Švýcarsko 
(Sächsisch-Böhmische Schweiz).

O tento romantický název se zasloužili dva 
švýcarští malíři: Adrian Zingg a Anton Graff. 
Ti působili na Akademii v  Drážďanech 
a malovali krajinu podél Labe, která jim 
připomínala domovinu.³

Text a foto str.40: Hana Hurábová, 20.12.2017
www.adinajustina.com

Použité zdroje:
¹http://www.gufex.cz/?hokejove-puky
²https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle
³https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_
park_%C4%8Cesk%C3%A9_%C5%A0v%C3%BDcarsko

Fotografie: pixabay.com, ivabalk
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Letem Českem a Slovenskem

Nová vláda České republiky

I v prosinci pokračovala v České republice 
vyjednávání o sestavení nové vlády. Vítěz 
říjnových voleb – Andrej Babiš a jeho hnutí 
ANO – stále nenašlo podporu pro vytvoření 
většinové vlády, takže se rozhodlo sestavit 
jednobarevnou menšinovou vládu, kde jeho 
členy doplnilo několik nestraníků. Na tomto 
základě jmenoval prezident Miloš Zeman na 
Mikuláše novým premiérem Andreje Babiše. 
Ten se stal v pořadí dvanáctým předsedou 
vlády samostatné České republiky. Jeho 
jmenování je přelomové, protože poprvé 
bude stát v  čele vlády představitel jiné 
strany, než je ODS nebo ČSSD (tři premiéři 
úřednických vlád byli nestraníci). 

O týden později – 13. prosince – prezident 
na návrh nového premiéra jmenoval celou 
novou vládu. Kromě premiéra Babiše budu 
v čele vlády stát dva vicepremiéři – Richard 
Brabec, který zároveň povede rezort 
životního prostředí, a Martin Stropnický. 
Druhý jmenovaný již nebude řídit 
ministerstvo obrany, jako v Sobotkově vládě, 
ale bude stát v čele ministerstva zahraničí. 
Kromě premiéra a obou vicepremiérů jsou 
členy hnutí ANO ještě ministr školství 
Robert Plaga a ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán. Všichni ostatní ministři 
jsou nestraníky, které ale vládní hnutí 

vybralo. Z klíčových ministerských rezortů 
jmenujme obranu, kam nově nastoupí 
dosavadní ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová, vnitro, které povede bývalý 
policejní vyšetřovatel a následně ministerský 
náměstek Lubomír Metnar, nebo finance, do 
jejichž čela nový premiér vybral dosavadní 
náměstkyni na tomto ministerstvu Alenu 
Schillerovou.

„Švýcarská“ referenda

Hnutí ANO se podařilo vytvořit 
v  Poslanecké sněmovně během její 
úvodní schůze fungující hlasovací koalici 
s  komunisty a hnutím Svoboda a přímá 
demokracie Tomio Okamury, která prosadila 
do čela řady důležitých sněmovních orgánů 
kontroverzní členy KSČM nebo Okamurova 
hnutí. Na podpoře menšinové vlády se 
ale zatím s  těmito partnery dohodnout 
nedokázala. Okamurovci chtějí vládu 
podpořit pouze, pokud budou její součástí 
a pokud vláda bude prosazovat jejich 
program. Za jednu z klíčových podmínek 
tato strana, jejíž program stojí zejména na 
odporu k přistěhovalcům a islámu, považuje 
prosazení systému referend po švýcarském 
vzoru. Hnutí ANO s  referendy souhlasí, 
ale nechce umožnit lidové hlasování o 
vystoupení z  EU a NATO, jak si to přeje 
hnutí Tomio Okamury.
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Jedinou stranou, která je ochotna alespoň 
tolerovat menšinovou vládu Andreje 
Babiše, proto zůstávají komunisté z KSČM. 
Ti představili několik podmínek, za nichž 
budou ochotní Babišovu vládu nepotopit, 
ale ani jejich otevřená podpora by novému 
kabinetu k zisku důvěry nestačila. Všechny 
ostatní strany totiž pro první pokus 
podporu nové vládě vylučují. Zejména 
v sociálnědemokratické ČSSD se ale začíná 
mluvit o možnosti, že by strana podpořila 
Babišovu vládu při případném druhém 
pokusu. Ten by podle opakovaného 
vyjádření prezidenta Zemana měl získat 
opět Andrej Babiš. O důvěře první Babišovy 
vlády se začne v  Poslanecké sněmovně 
jednat 10. ledna.

Devět kandidátů na prezidenta

Již o následujícím víkendu – v  pátek 
12. a v  sobotu 13. ledna – ovšem začne 
nejdůležitější politická událost roku 2018, 
kterou bez pochyby budou prezidentské 
volby. V přímém hlasování rozhodnou čeští 
voliči o tom, zda bude i dalších pět let v čele 
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sítích přiznal, že už ODS ani v  letošních 
sněmovních volbách nevolil. Jeho dřívější 
strana ho pro prezidentské volby oficiálně 
nepodpořila, pouze konstatovala, že je 
jí z  prezidentských kandidátů nejbližší. 
Podpora Horáčka se v prosinci pohybovala 
těsně nad 10 procenty, Topolánka chtělo 
volit mezi 5 a 10 procenty voličů.

Dalšími uchazeči o nejvyšší státní funkci 
jsou bývalý velvyslanec ve Francii a šéf 
politického odboru prezidenta Havla 
Pavel Fischer, lékař a nestranický aktivista 
Marek Hilšer, kandidát mimoparlamentní 
strany Realisté a prezident Asociace 
obranného průmyslu Jiří Hynek, kandidát 
nově obnovené strany ODA a bývalé šéf 
Škody Mladá Boleslav Vratislav Kulhánek 
a hudebník a kandidát krajně pravicové 
koalice Rozumní Petr Hannig. Těchto pět 
kandidátů do voleb vyslaly podpisy poslanců 
a senátorů.

Přestože v  prvním kole pravděpodobně 
nejvíce hlasů získá Miloš Zeman, v druhém 
kole, které je naplánováno na 26. a 27. ledna, 
průzkumy signalizují zatím vyrovnaný 
souboj mezi dosavadním prezidentem a 
Jiřím Drahošem.

Slovensko: další vládní krize a boj 
o ústavní soud 

Slovensko zažilo na přelomu listopadu a 
prosince další koaliční přestřelku. Koaliční 
krizi vyvolal spor kolem návrhu na 
zmrazení platů ústavních činitelů. Na něm 

trval premiér a šéf strany Smer Robert Fico. 
Od roku 2011 si slovenští politici každý 
rok odhlasovávají zmrazení svých platů, 
aby podle platného zákona pravidelně 
nestoupaly. Koaliční partneři ovšem návrh 
tentokrát podpořit nechtěli a trvali na tom, 
aby se platy politiků vyřešily systémově. 
Hrozilo proto, že platy ústavních činitelů 
stoupnou až o tisíc euro. Premiér Fico 
pohrozil koaličním partnerům, že hlasování 
o návrhu spojí s hlasováním o důvěře vlády, 
takže by jeho odmítnutí mohlo znamenat 
pád vlády. Nakonec koalice spor vyřešila 
kompromisem, kdy platy politiků stoupnou 
v roce 2018 o jedno euro a strany přijmou na 
jaře nový zákon o platech ústavních činitelů.

V prosinci se odehrála také další část souboje 
o složení slovenského Ústavního soudu. 
Prezident Andrej Kiska totiž dosud odmítal 
jmenovat tři nové ústavní soudce, protože 
byl přesvědčen, že mu to ústava umožňuje. 
Kandidáty, zvolené Národní radou SR 
v  minulém funkčním období, prezident 
označil za nezpůsobilé, protože neměli 
dostatek zkušeností s  oblastí ústavního 
práva a ochrany lidských práv.  Nyní ovšem 
samotný Ústavní soud rozhodl o stížnosti 
pěti nejmenovaných kandidátů a nařídil 
prezidentovi tři nové soudce jmenovat.  
Andrej Kiska se rozhodnutí podvolil a 
nově jmenoval ústavními soudci Mojmíra 
Mamojku, Janu Laššákovou a  Miroslava 
Ďuriše, přestože jednání Ústavního soudu 
ostře kritizoval.

Text: Petr Sokol
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Zasmějme se

Vtipy:

Jaký je rozdíl mezi vichřicí a novomanželkou? Žádný! Když přicházejí jsou jako svěží vánek. 
Ale když se rozhodnou odejít, berou s sebou auta, domy...

---

Tchyně si stále stěžuje zeťovi: "Máte tady elektrickou troubu, elektrickou myčku na nádobí, 
elektrickou pračku, elektrický opékač topinek, ale pro všechny ty technické vymoženosti 
si nemám pomalu kam sednout." - "Víš co?" řekl zeť, "Tak ti mohu koupit elektrické křeslo."

---

Milan k Evi: Jak se ti líbí můj nový účes? - Je prima! - A mimochodem, co tomu říká tvůj otec, 
že se mnou chodíš? - Ale nic. On si myslí, že jsi holka.

---

A když přijmu to místo, budete mi zvyšovat plat každý rok? - Zajisté, budeme-li s vaší prací 
spokojeni! - Já věděl, že je v tom háček!

---

Dramatický autor se ptá kritika: Jak se vám líbila moje nová hra? - Byl jsem příjemně 
překvapen... - Opravdu? zaradoval se autor. Byla lepší než ta minulá? - Lepší ne, ale kratší!

---

Franta si zlomil pravou ruku. Jeho paní se ptá lékaře: "Pane doktore, řekněte mi pravdu. Bude 
můj manžel jednou vůbec moci znovu mejt nádobí?"

---

"Miláčku, než se vezmeme, musíš mi ještě slíbit, že mne budeš líbat na místech, na kterých 
mne ještě nikdo nelíbal." - "Dobře, lásko má. A na kterých?" - "Na Kanárských ostrovech, 
v Austrálii a v New Yorku."

---

Prý kouříš jen cizí cigarety. Americké? - Ne, jen ty, co dostanu od známých.

výběr vtipů od Karla Hrdiny  
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář

Kdy Událost Kde 

19.1.2018
v 19:30

Promítání filmu A pod maskou 
tma (ČR 2017, dok. film; režie: 
Viola Ježková, námět a scénář: 
Olga Věra Cieslarová; česky, 
anglické titulky)

Kollegienhaus Uni Basel, 
Petersplatz 1, Basel

27.1.2018 v 19:30 42. Česko-slovenský ples Kongresový sál ve Wettingenu, 
str.10

27.1.-4.2.4.2018 Festival horkovzdušných 
balónů

CHÂTEAU-D'OEX, 
www.chateau-doex.ch

17.-28.1.2018 
18:00 do 22:00 Murten Licht-festival Murten,

www.murtenlichtfestival.ch

19.1.2018
18:00-2:00 noc muzeí Basilej, www.basel.com

8.2.-13.2.2018

karneval

Lucern, www.luzern.com

15.-17.2.2018 Bern, www.bern.com

19.2.-21.2.2018 Basilej, www.basel.com/en/
Carnival-in-Basel

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



INZERCE



* * *
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.

Dr.iur. Julius Effenberger, švýcarský advokát (www.effenberger-law.com)

člen Curyšského a Švýcarského spolku 
advokátů,
Hochstrasse 38, CH - 8044 Zürich
tel. +41 44 251 41 12, fax +41 44 251 41 11

člen České advokátní komory,
Malá Štupartská 635/6, CZ - 110 00 Praha 1, 
tel. +420 731 016 258

člen Advokátní komory,
Am Kurgarten 5, D - 79837 St. Blasien, 
tel. +49 171 17 17 062

v Curychu:

v Praze:

v Německu:

se sídly:

komunikuje česky, německy, francouzsky,   
italsky, anglicky

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
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