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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
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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. Osmička je pro nás, Čechy a Slováky, osudná. Rok 1918, 1938, 1948, 
1968. Takzvané „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

Zveme vás na mimořádné setkání s 
Evou Turnovou

v úterý 15. 5. 2018
od 18:30h apéro

od 19:00h literární večer
Adresa: Plattenstrasse 43, 8032 Zürich, 

místnost 111

Čtení a diskusi s autorkou v prostorách 
Slavistického semináře Curyšské univerzity 

moderuje Tomáš Glanc. Vstup zdarma.

Pořádá Slavistický seminář UZH ve 
spolupráci s Českým Klubem Zürich a 

spolkem beseda Svatopluk Čech.

INZERCE
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Soutěž

Emigrace 1968

Od roku 1966 jsem pracoval v Aeru 
Letňanech v Praze a současně studoval 
večerně na Elektrotechnické Fakultě. Na 
emigraci jsem počítal již několik let, a to 
nejen kvůli volnému cestování po světě. 
V roce 1966 jsem požádal o propustku do 
Německa, kde jsem měl v Erlangenu známé. 
"Nepřichází v úvahu", zněla odpověď z 
kádrového oddělení. Proto jsem to zkusil o 
rok později zkušebně jen do Vídně, jakožto 
neutrální země. Odpověď: "Soudruhu, zjistili 
jsme, že je to také kapitalistická cizina".

V roce 1968 mi končilo šestileté večerní 
studium na Elektrotechnické Fakultě na 
Karlovu náměstí v Praze, kde jsem poslední 
zkouškou uzavřel 14.června studijní Index. 
Nebylo to při zaměstnání jednoduché, proto 
nás zbylo pro závěrečné zkoušky jen kolem 
20 procent původního počtu studujících. 
Pak začala práce na diplomu, kde jsem měl 
termín odevzdání 21.srpna 1968! 

20.srpna jsem dodělával diplomku až do 
noci, když mne po půlnoci vyrušil nezvyklý 
hluk z venku.

Vyhlédl jsem z okna a nad Prahou kroužilo 
mnoho letadel. V tom hluku jsem dodělal 
diplomku a ve dvě v noci šel unavený spát. 
Ráno mne vzbudila vyděšená matka, že jsme 
přepadeni. Předtím už byla ještě nakoupit 
- všude obrovské fronty a zmatky. Po 
snídani jsem dal rychle všechny podklady 
diplomky dohromady a z Holešovic (Praha 
7) jsem chtěl jet tramvají na Karlovo 
náměstí odevzdat diplomku. To jsem si 
jen myslel. Na křižovatce stál ruský tank 
a žádné tramvaje nejezdily. Tak jsem to 
musel vzít pěšky. Šel jsem po nábřeží až 
pod sochu Stalina, kde vojáci zastavili malý 
náklaďáček, který měl na postranním skle 
nalepenou čs. vlajku, kterou měl okamžitě 
strhnout, což řidič odmítl. Poté začali střílet 
ze samopalu do vzduchu, tak jsme se všichni 
okamžitě odplížili. V tom okamžiku jsem 
dostal skutečně strach, aby mi nezabavili 
diplomku v domnění, že mám letáky. 
I vzal jsem to postranními uličkami a po 
necelých dvou hodinách konečně dorazil na 
Karlovo náměstí. Fakulta byla zavřená a na 
dveřích cedule: "Vzhledem k mimořádným 
událostem na neurčito zavřeno"!

Po uveřejnění výsledků soutěže se nám ohlásil pan Menzl, který nám sdělil, že se vzdáva své 
peněžní výhry ve prospěch podpory Zpravodaje. Za což Vám, pane Menzl, velmi děkujeme.

tým redakce

Uveřejnění vítězného soutěžního článku pana Lubomíra Menzla:
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Příští den jsem se vypravil do ulic a u 
bývalého nádraží Těšnov bylo plno tanků 
a vojáků, s kterými lidé začali diskutovat. 
Tenkrát jsem se ještě rusky trochu domluvil 
a tak jsem se zeptal jednoho, proč nás 
přepadli? Tvrdil, že ve Varšavě vypuklo 
povstání. Tak jsem ho upozornil, že je v 
Praze a tady nic nebylo. Řekl, že když to 
velitel tak řekl, tak to tak je a já mu lžu. 
Druhý sice věděl, že je v Praze, ale zde mělo 
vypuknout povstání, kterému měli zabránit. 
Třetí byl informovanější, ten mi opodál řekl, 
že ví, co se stalo a že celá jeho četa teď bude 
odsunuta na Sibiř, aby se nikdo nedověděl 
pravdu.

Za týden byla Fakulta opět otevřena, kde 
bylo ohlášení, že obhajoba diplomky bude 
až v únoru 1969, ale kdo nutně v tu dobu 
nemůže, může mít mimořádnou obhajobu 
už v září. I nahlásil jsem v podniku, že budu 
mít obhajobu až v únoru, ale že bych se chtěl 
před tím v září podívat konečně do té Vídně. 
"Dobře soudruhu, v tom případě nemáme 
námitek" zněla odpověď z kádrového 
oddělení.

17.září jsem s úspěchem složil závěrečnou 
zkoušku a obhajobu diplomky a 23.září dostal 
potvrzení od Proděkana Elektrotechnické 
Fakulty, že jsem Elektroinženýr Technické 
Kybernetiky, což bylo později přejmenováno 
na Informatiku. Na Promoci s předáním 
Diplomu v pražském Rudolfínu (na co se 
člověk šest let těšil), jsem již nemohl čekat, 
neboť hrozilo každým dnem, že hranice 

budou zavřeny. Proto jsem s budoucí 
manželkou 28.září 1968 definitivně opustil 
republiku. Před tím jsme si koupili jízdenku 
na vlak přes Vídeň, Itálii, Švýcarsko až do 
Erlangenu za Norimberkem, kde jsme se 
měli setkat s přítelem, který měl známého 
ve Švédsku a pak se rozhodnout, jestli 
zůstaneme v Evropě nebo se přesuneme do 
Ameriky, o čem všichni v té době snili. Do 
Švýcarska jsme dorazili 6. října do Lugana. 
Pak v Curychu jsme navázali spojení s naším 
přítelem, který byl zrovna ve Švédsku, než 
pojede zpět do Německa. Ptal se mě, jestli 
pojedeme přes Genf, na což jsem mu řekl, 
že ne, že pojedeme přes Ženevu. (Tenkrát 
jsem ještě neuměl tak německy, jako on). 
Nakonec jsme nejeli ani přes Genf ani přes 
Ženevu, neboť mne (jakož ještě další na 
pokoji v Jugendherbergu) 17.řína 1968 přes 
noc okradl Afgánec s falešným americkým 
pasem. Vše, co jsem za deset let našetřil a 
před odjezdem na černo vyměnil (80 $ a 
200 DM) ukradl a v pět hodin ráno zmizel. 
Policie za tři dny oznámila, že ho nedopadla, 
ale až zase přijede do Švýcarska, tak ho 
zatknou... Tím skončila definitivně naše 
jízda. 

Nečekal jsem na žádnou pomoc a okamžitě 
se vypravil do města, kde sídlí IBM, jestli by 
měli o mne zájem. V kapse jsem měl kopii 
maturitního vysvědčení z Elektrotechnické 
průmyslovky a potvrzení z vysoké jako 
Ing. Technické Kybernetiky (ve Švýcarsku 
byli první absolventi teprve dva roky 
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později diplomováni na tento obor, než 
v Praze!), k tomu praxi na analogových 
a hybridních počítačích z Výzkumného 
ústavu matematických strojů VÚMS, kam 
jsem byl na půl roku vyslán z Aero Letňany, 
tak jsem měl dobrý pocit na úspěch. Tam 
mi přijímací manažér dal hned termín 
na podrobný rozhovor 
28.října. Při pohovoru, 
když vše viděl a slyšel, se 
mne dotázal, jaký bych si 
představoval začáteční plat. 
Takovou otázku jsem nikdy 
neznal, neboť v Praze bylo 
vše podle tabulek: 28-letý, 8 
let praxe, 2 roky na vojně u 
elektronických přístrojů pro 
letadla, tedy max. 2 000 Kčs 
a konec. V Jugendherbergu 
kolegové Ing. architekti 
dostali nabídky mezi 700 
a 900 SFr, takže jsem asi 
tušil, co mi nabídne. Asi 
jsem nestačil zastřít mé 
překvapení, když řekl mezi 1 
200 a 1 300 franků, tak hned 
dodal:" Moment, nejdříve 
teď dvouhodinová písemná 
zkouška a pak se uvidí".

Za dvě hodiny přišel a řekl. "Výborně, dám 
vám 1 500 Fr. na začátek". Neodvážil jsem 
to říci mezi klukama, aby mne nesežrali. 
Okamžitě jsem nastoupit hned od 1.11.1968.

V práci se mne hned ujal jeden vedoucí a 
šel se se mnou podívat v okolí, kde bydlel 
(Curych 7) na nabídku jednopokojového 
bytu. Přesto, že přede mnou už bylo pět 
zájemců, tak jsem ho okamžitě dostal, 
neboť IBM mělo slovo. V podniku se na 
mne všichni hned složili: jeden mi věnoval 

i přistěhoval postel, druhý 
sekretář, třetí zapůjčil lustr, 
další pak mnoho nádobí a 
drobností i židle, že jsem na 
začátku skoro nic nemusel 
kupovat. Všechna čest 
Švýcarům, to jsem skutečně 
nečekal.

S bytem byl jen jeden 
problém a to, že tenkrát 
neexistoval Konkubinát: dva 
svobodní nesměli bydlet v 
jednom bytě a tak jsem dostal 
od majitele podmínkovou 
výpověď, pakli-že se buď má 
budoucí nevystěhuje (kde 
byla na černo, ale někdo to 
na mne píchl) a nebo, že se 
do 31. března 1969 musíme 
vzít. Tak jsme se na mé 
narozeniny 28. března na 

curyšské radnici vzali (abych si nemusel 
pamatovat tolik datumů) a o den později 
29. března 1969 ještě církevně ve velkém 
Grossmünsteru v Curychu, kde byl farářem 
Slovák Julius Májovský a kazatel Přemysl 
Pitter.

Jak se z 
negativní 
záležitosti 

časem stane 
pozitivní a 
to z velké 
zásluhy 

Švýcarů, kteří 
měli srdce 

na správném 
místě.
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Soutěž

Ten datum 31. březen 1969 měl ještě 
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o azyl a odevzdal čs. pas. Na to čekali čeští 
komunisté. Hned po tom, co jsem byl 
okraden a prakticky donucen zde zůstat, 
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Vzpomínky kádrového zatracence

Psal se rok 1958 a na vědeckých ústavech 
probíhaly prověrky. Pracoval jsem tehdy co 
technik v Ústředním ústavu geologickém 
s  jakous takous vyhlídkou na opožděné 
povolení ke studiu dotečné vědy, a usedal 
jsem před kádrovou komisí jat neblahým 
tušením. A tušení se nemýlilo. Soudružka 
z  kádrového oddělení mě přivítala 
kamenným výrazem tváře, třímajíc 
v  pravici ručně psané lejstro, z  něhož mi 
předčítala seznam mých prohřešků vůči 
socialistickému zřízení. Že místo, abych 
prvního máje šel uvědoměle jásat na 
Václavák, válel jsem se ve společnosti jiných 
pochybných živlů někde v lese… že jsem si 
tropil šoufky z Marxova učení, kteréžto, jak 
známo, jest vědou všech věd… že jsem kdesi 
vyzpěvoval Píseň amerických námořníků… 
a tak dále a podobně, až jsem se sám musel 
divit, kolik jsem toho napáchal. Závěr byl 
očekávatelný: pro reakčního elementa jako 
jsem já není ve vědeckém ústavu místa, 
mohu si však vylepšit svůj pošramocený 
třídní profil v čestném dělnickém povolání. 

Bylo mi tudíž zřejmo, že je v háji vyhlídka 
na kariéru ve vědách geologických, o 
možnosti studia nemluvě, i byl jsem zdrcen. 
Byl jsem však i krutě dožrán, jelikož jsem 
věděl, kdo je autorem udavačského lejstra: 
soudružka kádrovačka v  nestřeženou 
chvíli přiodhalila cípek stránky a ke svému 

ustrnutí jsem mohl číst podpis: Tomáš J.… 
ale nic, nechám si příjmení pro sebe. Nechci 
se mstít, ani ostudou, teď už ne, třebaže bych 
tenkrát býval milého Tomáška zmlátil latí 
do modra a do zelena, kdybych ho potkal 
někde o samotě, přinejmenším. Beztak jsem 
si, aspoň z  poloviny, za svůj malér mohl 
sám: věděl jsem, že je členem komunistické 
strany, a přesto jsem se mu svěřoval. Inu, byl 
jsem mladík sotva pětadvacetiletý, naivní, 
nezkušený, teprve pozdější život mě naučil, 
že je neradno otvírat duši každému, jen co 
na mě udělá přátelský kukuč. Jelikož obyčeje 
onoho času pomalu upadají v zapomnění, 
pokládám za účelné připomenout, z jakých 
pohnutek se lidé stávali komunisty (lezli 
do partaje, říkávalo se za těch dob). Jedni 
z  přesvědčení; to byli ti hloupější. Jiní 
z  tradice; dědeček byl komunista, tatínek 
byl komunista… Ještě jiní kvůli kariéře; to 
byli ti chytřejší - a nebezpeční. Takový byl 
i Tomáš J. 

Potlačil jsem však pomstychtivé choutky 
a šel si vyhledat nějaké to čestné dělnické 
povolání, co mi taky zbývalo. Úplně jsem 
se s  geologií rozloučit nechtěl, i vyšly mi 
z  daného výběru průzkumné vrty. Byl to 
výběr ostatně snadný; komunistický režim, 
jako vždy a ve všem poslušný sovětského 
vzoru, si byl jist, že též naše československá 
vlast je plná nesmírného bohatství rudních 
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a jiných ložisek; buržoazní republika je 
lstivě zatajovala, my je však nyní objevíme 
a vytěžíme. I vrtalo se a vrtalo, a nezajít 
o čtyřicet let později zmíněný režim na 
svou vlastní tupost a neschopnost, byla 
by dnes země česká provrtaná do podoby 
ementálského sýra. Průzkumný podnik jsem 
našel bez obtíží, vyfasoval gumové holínky 
do letních slot a plstěné do zimních, k tomu 
kožené palčáky a prošívanou kazajku, a 
v  doprovodu jiného postižence se vydal 
kamsi za Louny, kde nás už očekávala vrtná 
souprava, maringotka, a co tak ještě k tomu 
řemeslu náleželo. 

„Je některej z  vás ve straně?“ uvítal nás 
vrtmistr, koukaje nezbadatelně skrz brejle. 
Podívali jsme se po sobě… já ne; a ty? 
Taky ne. „No, já jen abych sem nedostal 
nějakýho krávu,“ děl ten muž. I zdálo se, 
že jsme dostali do dobré společnosti. Také 
že se zdání potvrdilo, ale jen napůl, jak 
se k  tomu hnedle dostanu. Vrtné party 
– tříčlenné, pakli se pracovalo v  denním 
provozu, a šestičlenné, když se  denní 
šichta střídala s noční – skýtaly zajímavou 
sbírku průšvihářů dvojího druhu. Byli 
mezi námi jednak povyhazovaní advokáti, 
učitelé, úředníci a jiní buržoazní elementi, 
jednak rovněž povyhazovaní policajti a 
estébáci; buď že chlastali, nebo kradli, nebo 
podlehli v jakýchsi interních řevnivostech. 
Vzpomínám si na jistého… říkalo se mu Eda 
Hořčák dle tehdy nejlacinější alkoholické 
břečky, jíž se opájel a což byl i důvod, 

proč vyletěl od estébé. Na dotaz, čím se u 
onoho elitního sboru zabýval, odpovídal 
na půl huby, že prý působil v oddělení pro 
potírání levicové úchylky ve straně. Čemuž 
jsme se srdečně zasmáli; ale oni opravdu 
byli nadšenci, jimž standardní partajnictví 
bylo ještě málo levicové a revoluční. To 
bylo rodné Straně silně proti srsti; i zavírala 
je do kriminálů, takže když se vítr dějin 
pootočil, stali se z nich disidenti a rozhodčí 
ve věcech politické etiky. Pročež nechť je mi 
prominuto, že jsem poněkud nedůvěřivý, 
čta že ten či onen byl odpůrcem režimu a 
tudíž disidentem. Možná i byl; za některá 
disidentství by však bylo dlužno spíš se 
stydět. 

Také vrtácké řemeslo mělo svou dvojí 
tvář. Někdy příjemnou, že se mi od něj ani 
nechtělo, i kdyby mi někdo tu možnost 
nabídl: to když les zlátl podzimem, vrtalo 
v  pevné, nerozpukané hornině, takže 
stačilo dvakrát za šichtu vytáhnout nářadí, 
vyklepnout jádro a pak už jen vystavit tvář 
podzimnímu slunci, nebo chodit kolem a 
hledat houby. Jindy nevlídnou: po jarním 
tání v  rozbředlé oranici po kolena, navíc 
roztlapané s výplachovou vodou do řídkého 
bahna, v němž zmizelo jako v bezedné tůni 
vše, co se nedopatřením pustilo z  ruky. I 
nevím dodnes, jak mám nahlížet na tuto 
etapu svého živobytí. 

Bylo mi však souzeno, aby následovala 
etapa, stojící už jednoznačně za starou belu, 
když za nic horšího. Vypátraliť orgánové 
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socialistické vlasti mé zapojení do ilegálního 
skautského oddílu; to silně smrdělo 
kriminálem, nakonec se ale spokojili s 
vyhazovem i od těch vrtů. Co zbývalo, bylo 
už samé dno osudu těch časů a zároveň 
povolání ze všech absolutně nejčestnější, 
hornické. Něco přes rok jsem házel lopatou 
na uhelné šachtě. Dřina to byla přeukrutná 
a oproti obecnému mínění bídně placená; 
po šichtě se mi únavou klepala kolena, 
doma jsem sotva vylezl do schodů a jednou 
šel dokonce z šachty plamen a dým, jak o 
tom píše pan Bezruč, zato jsem však mohl 
nahlédnout do duše zločincovy. 

Bylo to takhle: na šachtě pracovali horníci 
z  povolání, i takoví, jimž nic jiného 
nezbývalo (jako mně), také k  ní však 
zamřížované autobusy přivážely vězně 
z vinařického lágru. Jen málokdy politické, 
podotýkám, většinou šlo o všelijaké zloděje, 
defraudanty a osoby ze zásady se práci 
vyhýbající i za cenu dvouletého pobytu 
v base dle paragrafu zákona o příživnictví. 
S vězni bylo sice zakázáno se bavit, ale do 
šachty s  nimi ostraha nefárala, takže jak 
jsem jednou sjel do díry, už to neměl kdo 
kontrolovat, i bavil jsem se. Bylo to poučné. 
Přidělil mi například štajgr takového… pod 
hornickou přílbou s červeným flekancem 
(tak se označovali trestanci) holá lebka, asi 
rovnou od soudu, a sebevědomí náramné. 
„Tak jsme, vole, udělali s kámošem čóro,“ 
chlubil se mi. „Šedesát klacků to hodilo, vole, 
to už jde, vole, no ne?“ „To jde,“ souhlasil 
jsem věda, že bláznům a primitivům nemá 

smysl odporovat. „No,“ zrozpačitěl poněkud 
zlosyn, „padesát klacků nám fízlové našli. 
To už stálo za to, vole, no ne?“ „To stálo,“ 
povídám, „a kolik´s vyfasoval? „Tři roky,“ 
vypjal hrdě hruď. Je třeba vědět, že existuje 
cosi jako zločinecká filosofie; kdo se jí upsal, 
za své tresty se nestydí, nýbrž se jimi pyšní. I 
lze si mysleti své o jejich účinnosti. 

Rychle jsem si přepočítal zisk, co tak, vole, 
stál za to. Deset klacků (tisíců), děleno 
šestatřiceti měsíci basy, ještě jednou děleno 
na oba podílníky řečeného čóra (jako 
mnoho jiného v  kriminálnické hantýrce, 
též čóro = krádež pochází z jazyka 
cikánského)… vychází z toho stodevětatřicet 
kaček československých měsíčně. Tolik by 
si za tehdejších podmínek ti dva troubové 
vydělali za dva dny, kdyby se jen tak 
obyčejně poflakovali po nějaké fabrice. Pak 
ať mi někdo vykládá něco o rovnosti všech 
lidí. Houbeles. Jsou lidé moudří; jsou lidé 
jen tak obyčejně rozumní; a je taky pakáž, 
vytahovačná, ale pitomá, až se nebesa rdí. 
Jenže člověk musí sestoupit až na samé dno, 
aby to zjistil.

Čas pak pádil ještě dál, až dopádil k  jaru 
lidských tváří 1968, kdy se kádrovým 
zatracencům otvíraly i jiné možnosti než jen 
vrty a šachta. Mohl jsem se dokonce stát a 
také jsem se stal kapitalistou; a to tak, že jsem 
zakoupil náklaďák rumunské výroby Bucegi 
– příšerný křáp, zařekl jsem se tenkrát, že 
už z Rumunska nechci ani věnec na rakev 
– s  nímž jsem pak provozoval živnost 
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povoznickou, než byl dubčekovskému 
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kalvárie nebyla. Transformovala se mi do 
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jiných traktátů nemluvě. A byla mi platná 
i poté, když opustiv se svou rodinou zrádně 
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kapitalistického Západu. Ale jak k tomu 
došlo, jakých lstí a fíglů bylo třeba užít 
k  vyklouznutí z  Husákovy klícky a jak 
probíhalo začlenění do systému svobodného 
světa, byl by námět jiného povídání.

Luděk Frýbort, Hannover, 3. února 2018 

Povodně v České republice v roce 1997 a 2002

V minulých číslech Zpravodaje jsme naznačili, že velké sbírky krajanů a svazových spolků 
na pomoc České republice při dvou gigantických povodních v posledních dvaceti letech 
by si zasloužily uveřejnění v našem časopise. Hlavně proto, aby si noví a zvláště mladší 
členové spolků uvědomili, jak se jejich předchůdci zachovali a projevili svou solidaritu 
s postiženými osobami a rodinami.

Povodně 1997 - Morava

Počátkem července 1997 byla postižena 
postupně prakticky celá Morava ohromnými 
záplavami, které připravily tisíce lidí o 
bydlení, majetek a napáchaly další škody. 
Povodně zasáhly jak sever (Ostrava), tak 

i střed Moravy (Kroměříž) i  jižní část 
(Uherské Hradiště). Z iniciativy jednatele 
Besedy Svatopluk Čech Ing. Jiřího 
Nápravníka a předsedy Dr. Antonína 
Rajmona byla narychlo svolána schůze 
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výboru Besedy, z  níž vyplynula naše 
sbírka. Bylo to v dopise ze dne 13. července 
1997 s žádostí o dar. O katastrofální 
situaci na Ostravsku nás informoval 
J. Olšanský. Bylo rozesláno přes 250 žádostí 
o pomoc se složenkami označenými 
“Überschwemmung”, a to jak členům 
Besedy, tak i ostatním krajanům, kteří nás 
pravidelně podporovali a navštěvovali naše 
akce. 

Protože věc spěchala a mezi přítomnými 
na výboru (R. Fiala - V. Koppová - J. Kraus 
- J. Nápravník - J. Olšanský) se sebralo 
téměř 4.000 Fr, rozhodli jsme se poukázat 
okamžitě bankovním příkazem “Swift” 5.000 
Fr do Ostravy hejtmanu Tošenovskému 
(nezaměňovat s pozdějším premiérem 

Tošovským) a pak čekat na 
výsledek sbírky. Během tří 
dnů byla částka 5.000 Fr 
(tehdy asi 112.000Kč) už k 
dispozici v Ostravě.

Celá sbírka dosáhla během 
dvou měsíců celkem 
10.680 Fr. Mimo Ostravu 
jsme poukázali po 1.000 
Fr dalším krajanským 
organizacím, které si 
mezitím zřídily povodňová 
konta: Zpravodaj (Ing. R. 

Němeček), Svaz čs. spolků (Dr. Z. Bidlo) a 
Velvyslanectví ČR v Bernu.

Zbylých 2.680 Fr (přes 60.000 Kč) jsme 
poukázali na návrh Dany Nápravníkové 
“Sestrám Svatého Kříže” v Kroměříži.

Sestry se obratem ozvaly nádherným 
barevným dopisem s mnoha díky a zprávou, 
že se staraly v červenci 1997 přechodně až 
o 700 lidí (strava a ubytování), čili, že jsou 
z nejhoršího venku a proto poslaly celou 
částku 60.000 Kč sesterskému řádu na 
jižní Moravě, kam právě povodeň dorazila. 
(Originál dopisu byl na panelu naší 
výstavky o historii Besedy a Svazu a je nyní 
v Národním archivu v Praze.)

Dovolte mi malou humornou příhodu v souvislosti s výše uvedeným převodem 2.680 Fr. 
Jako dlouholetý pokladník Besedy jsem měl dobrý kontakt s hlavním pokladníkem SKA 
Winterthur (dnes CREDIT SUISSE) p. Rothlisbergerem a to i za naši firmu. Při výběru peněz 
z konta Besedy jsem na otázku, zda mám plnou moc, vždy odpověděl ano (jak jsem byl 

autor: Bohumil Blahuš, Masarykovo náměstí v Uherském 
Hradišti 1997
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Georg. A. Kraus, 19. února 2018

Pokračování v příštím čísle Zpravodaje

přesvědčen). Bohužel v 90. letech odešel p. Rothlisberger do penze a jiná pokladní v SKA 
mi oznámila, že nemám podpisové právo. Na mou otázku, kdo tedy má za Besedu právo 
podpisu, mi oznámila jména dvou bývalých členů, kteří už byli mrtví a třetího, který už pro 
stáří nechodil ven. Abych záležitost uspíšil, hned na místě jsem částku 2.680 Fr vybral ze 
svého konta a poukázal řádovým katolickým sestrám v Kroměříži. 

Sbírky na povodeň v r. 1997 přinesly dobrý výsledek, jak ukazuje následný stručný přehled 
(zpracoval R. Němeček a uveřejnil ve Zpravodaji):

• Domov Basilej na kontě sbírky 10.800 
Fr a za dalších 10.000 Fr nakoupil 
povodňové obligace pro postižené

• Spolek lvíčata (Les lionettes Lausanne) 
2.000 Fr a dále tři zásilky léků v hodnotě 
3.000 Fr + oblečení do Uherského 
Hradiště

• Slovan Ženeva vybral přes 3.000 Fr.

• Sokol Winterthur předal 1.000 Fr 
průmyslové elektrotechnické škole v 
Olomouci

• Amitié Lausanne poslal 1.000 Fr. na 
konto Svazu

• Zdravotnická společnost ČR-SR-CH 
vybrala 7.170 Fr a zajistila navíc od 
ministerstva zahraničí EDA dalších 
10.000 Fr na povodně

• Konfederace politických vězňů použila 
složenky na konto Velvyslanectví ČR v 
Bernu

• Masarykův fond poslal 2.000 Fr na 
konto Svazu

• Sokol Curych vybral na povodně ca 
3.000 Fr

• Sokol St. Gallen vybral 750 Fr. a 
zásluhou jeho starosty bylo na konto 
Svazu poukázáno 10.000 Fr jedním 
dárcem (Melanie Molitorová a Martina 
Hingis)

• Svaz čs. spolků - na konto Svazu bylo 
poukázáno celkem 23.000 Fr, včetně 
jmenovaných příspěvků od spolků

• Zpravodaj (R. Němeček) do října 1997 
na kontě 19.500 Fr. 

Celkově můžeme konstatovat, že výsledky 
sbírek na povodně v roce 1997 vynesly 
řádově téměř 100.000 Fr. Dárci reagovali 
třeba podle toho, která výzva se jim 
dostala dříve do ruky, resp. které konto (na 
povodně) a kdy bylo založeno.

Spolky většinou kontrolovaly, jak postižení 
použili darované částky na opravy a 
renovace. Pamatuji, jak Ruda Němeček 
navštívil několikrát obdarované občany 
a zprávu o nich včetně dokumentárních 
fotografií uveřejňoval pravidelně 
ve Zpravodaji.
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Únor 1948 přestává být součástí živé paměti

S německou historičkou Christiane Brenner jsme hovořili o omezování demokracie za třetí 
československé republiky a o tom, proč se komunistům v roce 1948 podařilo převzít moc.

Připomínáme si sedmdesát let od vládní 
krize, která vynesla Komunistickou 
stranu Československa k moci. Mezi 17. 
a 25. únorem 1948 došlo k zásadním 
rozkolům mezi stranami vládnoucí 
Národní fronty, které vyvrcholily demisí 
dvanácti nekomunistických ministrů, což s 
konečným souhlasem prezidenta Edvarda 
Beneše umožnilo komunistům obsadit 
většinu klíčových postů. Následujících 
čtyřicet let se pro tyto události užívalo 
označení „Vítězný únor“, dnes se naopak 
spíše hovoří o komunistickém puči. Jak 
máme únor 1948 interpretovat, do jaké 
míry přinesli komunisté změnu oproti 
režimu třetí republiky a čím oslovovali 
obyvatele Československa? O tom jsme 
hovořili s historičkou Christiane Brenner, 

která působí na mnichovském institutu 
Collegium Carolinum. Je autorkou knihy 
Mezi Východem a Západem: české politické 
diskurzy 1945–1948, jež se věnuje období 
třetí republiky a nástupu komunistů k moci 
(německy 2009; česky 2015).

O vládní krizi v únoru 1948 se dnes často 
mluví jako o komunistickém puči. Ve 
své knize tento pojem problematizujete. 
Pokud se nejednalo o puč, jaký termín je 
vhodnější?

Takzvaný „Vítězný únor“, jak to nazývali 
komunisté, nepochybně představuje zásadní 
zlom. Pojem „puč“ ale vyvolává mylný 
obraz. Sice se nejednalo o zcela nenásilnou 
událost, nicméně komunisté využili 
právní systém, který už existoval mezi 

lety 1945–1948. Popravdě 
neexistuje žádné označení 
pro „Vítězný únor“, které 
by mi přišlo adekvátní. Asi 
nejpřiléhavější mi připadá 
výraz „převzetí moci“ – 
komunisté totiž převzali 
ten zbytek moci, který ještě 
neměli. Nezapomínejme, 
že na začátku roku 1948 už 
koncentrovali značnou část 
moci ve svých rukou.
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Komunisté hráli podle nových pravidel. 
Politiku vedli i mimo parlamentní arénu, 
skrze odbory a masové instituce. To je něco, 
co tradiční politici vůbec nechápali.

Do jaké míry tedy přinesli komunisté 
změnu systému, který byl vytvořen za 
třetí republiky? Přeci jen v rámci Národní 
fronty neexistovala žádná parlamentní 
opozice, což bychom dnes jen stěží označili 
za demokratické.

Únor 1948 považuji za zásadní předěl, 
jelikož byl rozhodujícím krokem k nástupu 
československého stalinismu. Nejedná se 
ovšem o událost, která by spadla z nebe – 
naopak, podmínky pro ni byly vytvořeny 
celým systémem, který byl budován 
od května roku 1945 a který, jak říkáte, 
nelze považovat z dnešního hlediska za 
demokratický. Jednalo se o limitovanou 
demokracii s výraznými autoritářskými rysy. 
Nekomunističtí politici v roce 1948 doufali, 
že se krize vyřeší tradičními demokratickými 
postupy, například volbami. V tom 
okamžiku už ale starý systém a stará 
parlamentní logika neexistovaly. Nemůžeme 
tedy rozumět relativně hladkému převzetí 
moci komunisty, pokud neporozumíme i 
politickému systému třetí republiky.

Na tomto systému se ale podílely v podstatě 
všechny tehdejší politické strany, včetně 
těch „demokratických“.

Ano, ale tato omezená demokracie, nebo 
lidová demokracie, jak se tomu tehdy říkalo, 
která vznikla po roce 1945, byla vystavěna 

na omezeném počtu politických stran. Voliči 
měli ve volbách v roce 1946 na výběr mezi 
velmi levicovými a o něco méně levicovými 
subjekty. Všechny přitom nabízely nějakou 
formu socialismu. Svou roli tu hrál aspekt 
moci – i demokraté si od tohoto omezení 
slibovali nejen harmonii a stabilitu, ale i 
hlasy těch, kteří dříve volili agrárníky a 
ostatní zakázané strany.

Nebyl tu tedy žádný pokus obnovit 
prvorepublikový politický systém?

Ačkoliv se třetí republika odkazovala na 
první republiku, systém byl vystavěn na 
zcela jiné logice, ovšem s tím, že nový 
stát vznikl jako vylepšená verze prvního 
suverénního státu. Neexistovala parlamentní 
opozice a dělba moci mezi zákonodárnou, 
výkonnou a soudní větev neměla jasně 
stanovené hranice.

Jakým způsobem strany Národní fronty 
obhajovaly takto omezenou demokracii?

Hlavním zdůvodněním byla poválečná 
situace a nutnost spojit všechny síly za 
účelem obnovení státu. Základní myšlenkou 
třetí republiky tak bylo posilování 
demokracie jejím omezením. Dnes víme, 
že takový postup je více než problematický, 
že je to velmi nebezpečná cesta. Je ovšem 
fascinující, jak často se v dobovém tisku 
objevoval názor, že zdejší demokracie 
ještě není dostatečně silná, aby si poradila 
s opozicí nebo svobodným tiskem – jako 
kdyby to byla otázka času. V první fázi po 
válce rozdíly mezi čtyřmi českými a šesti 
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slovenskými stranami, které byly obnoveny, 
opravdu nevypadaly jako příliš velké. 
Období ostentativní harmonie a jednoty ale 
netrvalo dlouho. Po volbách v roce 1946 a 
pak především v roce 1947 konflikty rychle 
narůstaly, a právě tehdy se bolestně projevila 
absence mechanismů pro sladění zájmů a 
řešení konfliktů.

Všechny největší strany se odvolávaly na 
nějakou formu socialismu. Odkud se tato 
podpora pro socialismus v Československu 
vlastně vzala?

Prvním bodem je určitě relativně silná 
socialistická tradice v českých zemích. 
To možná neplatilo tolik na Slovensku, 
ale v západní části republiky rozhodně 
ano. Byla tu sociálnědemokratická strana 
s dlouhou tradicí a komunistická strana, 
která existovala už od roku 1921, byla 
jednou z nejsilnějších komunistických 
stran v Evropě. Na konci dvacátých let se 
sice proměnila ve velmi sektářský klub, ale 
v druhé polovině třicátých let prodělala 
další transformaci – mnohem větší důraz 
začala klást na vlastenectví a nacionalismus. 
Po válce pak vystupovali komunisté 
spíše umírněně – například nemluvili o 
revoluci a ani komunismus nezmiňovali 
příliš často. Důležité je také to, že KSČ 
získala značný kredit svými odbojovými 
aktivitami proti nacionálnímu socialismu 
za druhé světové války. Tímto tedy bylo 
Československo specifické: mělo levicovou 
tradici, komunisté měli válečné zásluhy a po 
válce se transformovali v něco, co bychom 

německy nazvali Volkspartei. Stali se tak 
akceptovatelnými pro velkou část populace, 
nejen pro dělníky. To je skutečně jiný příběh 
než například v Polsku a okolních zemích. 
Svou roli sehrál i prezident Edvard Beneš, 
který už během války psal a hovořil o 
nutnosti důsledné transformace systému, 
se kterou spojoval jednak zjednodušení 
politického řádu, jednak větší důraz na 
socializaci.

Hned po válce také dochází ke znárodnění 
klíčových podniků…

Ano, ale nezapomínejme, že to je tendence, 
kterou v té době můžeme sledovat i v 
západní Evropě. V Německu, Francii, Itálii 
či Belgii – ve všech těchto zemích jsou po 
válce silné levicové tendence. Kroky, které 
se diskutovaly v Československu, byly 
probírány i na Západě. V dobovém tisku se 
tak často dočteme, že to, o čem debatujeme 
u nás, je tématem v celé Evropě. A přesně 
tak to bylo. Rozdíl byl ovšem v tom, že v 
Československu byla tato levicová opatření 
realizována, zatímco v západní Evropě 
zůstala po válce spíše vlivnými myšlenkami. 
Po začátku studené války se atmosféra 
zásadně změnila a o takových plánech už 
nebyla řeč.

Pokud se tedy komunisté snažili 
prezentovat spíše umírněně, v čem 
se lišili od ostatních socialistických 
demokratických stran? Co nabízeli?

Když se podíváte na dobový diskurz z let 
1945–46, mým prvním dojmem bylo, že 
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většina stran hovořila o velmi podobných 
věcech a kladla si velmi podobné cíle. 
Všichni chtěli socialismus, i když s 
určitými specifiky – třeba katolíci si jej 
představovali více v souladu s katolickou 
sociální teorií, ale také hovořili o socialismu. 
Nejradikálnější byli na rétorické úrovni 
sociální demokraté. Zásadní rozdíl vidím v 
tom, že komunisté byli nejvíce optimističtí. 
Představte si situaci po druhé světové 
válce. Byla sice na jednu stranu radostná, 
jelikož došlo k porážce nacistů, ale zároveň 
to bylo období krize. Lidé byli nejistí, 
traumatizovaní, zažili obrovské násilí, 
nevěděli, co si myslet o první republice, jak 
mluvit o okupaci. Komunisté byli ti, kteří 
přišli s nejoptimističtější vizí budoucnosti, 
což je činilo velmi přitažlivými, zatímco jiné 
strany spíše kritizovaly a varovaly.

Pokud chceme rozumět úspěchu komunistů, 
je potřeba se podívat také na místní úroveň, 
což je něco, čím jsem se sama ve své knize 
nezabývala. K tomuto tématu už ale existuje 
řada vynikajících studií, například práce 
Matěje Spurného, Jaromíra Mrňky či 
Mariána Lóžiho. Především v pohraničí, 
kde byla společnost hodně dezintegrovaná, 
byli komunisté nejviditelnější politickou 
silou. Jistě, žádné dvě vesnice nebyly stejné, 
ale jedna věc je spojovala: komunisté byli 
aktivní, nabízeli obyvatelům praktické rady 
a sociální benefity. Druhou stranou tohoto 
příběhu je násilí, které také hrálo důležitou 
roli – nejen proti Němcům, ale i proti 

jiným skupinám, které byly považovány za 
nespolehlivé, například proto, že žily během 
války v pohraničí.

Jedná se zároveň o dobu, kdy v 
Československu nebyly dostupné 
informace o diktátorských praktikách 
v Sovětském svazu, které by mohly 
popularitu komunistů ohrozit…

Ano, a celé téma Sovětského svazu je v této 
době velice citlivé. Nezapomínejme, že 
v Československu v podstatě neexistoval 
svobodný tisk, zato tu ale byl konsenzus, že 
se o Sovětském svazu nesmí psát negativně. 
Byly sice momenty, kdy různé politické 
strany měly na Sovětský svaz různé pohledy, 
ale toto téma bylo tabuizované a tvrdilo 
se, že Sovětský svaz se nebude plést do 
československých záležitostí. Dostupnost 
informací v této době je celkově fascinujícím 
tématem. Noviny, časopisy, rozhlas – 
ty všechny produkovaly velmi kvalitní 
žurnalistiku, měly silné autory, kteří hovořili 
vytříbeným jazykem, a lidé si vyloženě 
užívali kulturní rozmach po konci války. Ale 
na druhou stranu opravdu nešlo o svobodná 
média. Jednalo se o určité zrcadlo Národní 
fronty – jenom ti, kteří táhli s Národní 
frontou za jeden provaz, měli přístup do 
médií. A tato situace se během tří let třetí 
republiky jen zhoršovala.

Z dnešního pohledu se nám únor 1948 jeví 
jako zlomová událost. Ale můžeme vědět, 
zda to tak vnímali lidé v té době? Nemohla 
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si část obyvatelstva myslet, že jde prostě o 
výměnu kabinetních ministrů – tedy něco, 
co se v politice prostě děje?

To se těžko hodnotí, jelikož většina 
dostupných zdrojů nám podává 
retrospektivní pohled. Od léta 1947 byla 
atmosféra ohledně vývoje v Československu 
spíše pesimistická, a především po nuceném 
odmítnutí Marshallova plánu si hodně lidí 
uvědomilo, že prostor pro československou 
interpretaci socialismu se výrazně zúžil. Ale 
jak mohli tušit kvalitativní skok, který je po 
Únoru čekal? Oproti tomu část společnosti 
krizi vnímala jenom jako další výraz 
obyčejného „politikaření“. Jiná část zase 
chápala Únor jako další krok na již započaté 
cestě.

Ptám se, protože se nekonaly žádné 
protesty. Komunisté sice zorganizovali 
řadu manifestací na svou podporu, ale 
proti nim nikdo do ulic nevyšel.

Není to tak úplně pravda, nezapomínejme 
na studenty, kteří zorganizovali demonstraci 
proti komunistům a žádali prezidenta 
Beneše, aby nepřistoupil na požadavky KSČ. 
Také není jasné, do jaké míry byly akce na 
podporu komunistů spontánní, a do jaké 
míry si je komunisté sami zinscenovali. 
Pokud jde o politiky, kteří se nazývali 
demokraty, ti spoléhali na vyřešení krize 
pomocí demokratických mechanismů. 
Ale už bylo pozdě. Komunisté hráli podle 
nových pravidel. Politiku vedli i mimo 
parlamentní arénu, skrze odbory a masové 

instituce. To je něco, co tradiční politici 
vůbec nechápali.

Ze zpětného pohledu se nám nabízí 
otázka, proč byli lidé ochotni akceptovat 
jednoznačné porušování demokratických 
zásad. Ovšem vzhledem k postupné 
demontáži demokracie, kterou popisujete, 
je spíše nasnadě otázka, zda si lidé 
nedemokratičnost jednání KSČ vůbec 
uvědomovali.

Už jsem hovořila o válečném, respektive 
okupačním zážitku a o tom, jaký to byl otřes. 
Zkušenost protektorátu měla silný vliv na to, 
jak lidé uvažovali o politice a demokracii. 
Vím, že Mnichov je často užíván jako 
vysvětlení pro všechno v českých dějinách, 
ale opravdu bychom neměli podceňovat, 
co zničení první republiky znamenalo pro 
mnohé Čechy a Slováky. Myslím, že tato 
událost značně usnadnila stranám Národní 
fronty argumentaci, že meziválečný model 
nefungoval, že vzhledem k velkému počtu 
stran byl nestabilní, a bylo tím pádem 
těžké dosáhnout konsenzu a najít řešení. 
A pak samozřejmě, že byl příliš přátelský 
k menšinám, zejména Němcům, kteří 
poté „zničili náš stát“. A konečně je třeba 
zmínit silný protiněmecký nacionalismus 
po válce, který sjednotil Čechoslováky. 
Jak velká byla část národa, která věřila, že 
systém třetí republiky je lepší, to se dá jen 
špatně odhadnout – hlasovat o systému ve 
volbách nemohli, to už bylo vyřešeno. Ale 
určitě mnoho lidí očekávalo, že obnovená 
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republika bude silnější, jako etnicky 
homogenní stát stabilnější, „přehlednější“ a 
taky ze sociálního hlediska spravedlivější – a 
že z toho budou osobně profitovat.

Vaše kniha vyšla v roce 2009. Myslíte, 
že se recepce událostí roku 1948 od té 
doby změnila? Celospolečenský vztah 
k minulému režimu mezitím přeci jen 
prošel určitou proměnou. Nejviditelnějším 
příkladem je asi to, že voličům současného 
premiéra nepřekáží jeho doposud 
nevyjasněná údajná spolupráce s StB…

Pro mě období třetí republiky nabízí 
mnoho fascinujících, stále neprobádaných 
oblastí. Je to doba, která nám ukazuje, 
kam až může vést omezení svobody tisku 
či omezování demokratických institucí. 
Všimla jsem si ale, že zájem o rok 1948 
upadl. Je to škoda, jelikož stále například 
nemáme biografii tak určující postavy, jako 
byl Klement Gottwald. V devadesátých 
letech se o tomto datu mluvilo spíše v 
rámci antikomunistického konsenzu – 
převládala interpretace, že Únor byl něčím 
cizím, domluveným především v Moskvě, 
sice s podporou komunistů, kteří ale nebyli 
opravdu součástí národa, jelikož se během 
válečného exilu odcizili Čechoslovákům. 
Je jasné, že Únoru nemůžeme porozumět 
bez mezinárodních souvislostí – ale když se 

ptáme, proč probíhal tak hladce, musíme se 
zabývat procesy v zemi a všemi aktéry, kteří 
se na nich podíleli.

Možná je tento menší zájem způsobem 
tím, že pro dnešní politiky už není definice 
jejich vztahu k bývalému režimu užitečná 
v politickém boji.

Ano, a to zároveň otevírá prostor pro hlubší 
a nuancovanější historické bádání. Dlouho 
bylo možné se i ve vědecké literatuře 
dočíst o „obnovení demokracie“ po roce 
1945. To během posledních řekněme 
deseti až patnácti let zmizelo. Dnes už 
nenajdete novou knihu, která by tvrdila, 
že třetí republika byla demokratickým 
systémem, který poté komunisté převzetím 
moci zničili. Když si ale vezmeme tento 
„osmičkový“ rok, domnívám se, že debaty 
okolo šedesátého osmého roku budou živější 
a možná i kontroverznější. Rok 1948, od 
kterého přeci jen uplynulo už sedmdesát 
let, pomalu přechází do sféry, která není 
součástí živé paměti. V devadesátých letech 
jednak ještě toto datum v živé paměti bylo 
a jednak figurovalo v celkovém vyrovnání 
se s komunistickou minulostí. Ale sedm 
desetiletí je dlouhá doba, a tak už toto 
datum nevzbuzuje takové emoce – je to 
nutný posun, ke kterému v historii dochází 
vždycky.

Veronika Pehe, 16. 2. 2018, a2larm.cz

Foto: Nekomunističtí ministři podávají demisi
National Archives, https://archive.org/details/gov.archives.arc.1538222
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Čtení na volnou chvíli

Velikonoce v Paříži

Paříž – pařím, byla naše mládežnická znělka.

Z  jara – fujara, tak to ne! Čerství světáci 
z Brna, žijící již druhým rokem v Curychu, 
jsme se vydali za poznáním hlavního města 
Grande Nation zrovna o velikonocích.

Svého šestimístného Chevrolet Corvair jsem 
vyfešákoval šesti halogenkami, dodanými 
známým zlodějem českého původu. Uvnitř 
auta se tísnili čtyři cestovatelé, moje budoucí 
žena a její spolupracovnice. Ta nám byla 
průvodkyní, znající francouzsky. V noci na 
dálnici z Lyonu do Paříže jsem hrdě zapnul 
osvětlení. Nejen světla, ale i auto začalo 
skomírat, tak jsem tu parádu zase zhasnul.

V  ranních hodinách nás přivítalo hodně 
ospalé velkoměsto. Naše průvodkyně mne 
dovedla ke klášteru. Ten byl řeholnicemi na 
svátky opuštěn. Ubytovali jsme se v dvou 
pokojích, jako jediní v  celém klášteře. 
Z oken jsme se dívali přes řeku Sienu na 
portál nejznámější obrazárny světa, Louvre. 
Trochu jsme se opláchli, protřeli oči a 
dychtivě vykročili do liduprázdné Paříže. 
Pařížané odjeli na prodloužený víkend 
a turisti nepřijeli. My snad byli jediní. 
Obchody i restaurace zavřené. Za naší ulicí 
jsme našli kavárnu s pověstnými croissant 
(loupáčky). 

Abychom z města lásky měli co nejvíce, tak 
jsme preferovali poznávání chůzí. Laicky 

jsme se rozhodli, z  Place de la Concorde 
Champs-Élysées projít po pravém chodníku 
k Arc de Triomphe a pak dolů po chodníku 
na straně levé, tak jako jsme praktikovali 
korzování po Václaváku. Úplně vyčerpáni 
jsme zvládli jeden chodník a zpět jsme již 
vyhledali podzemku.

Zrovna tyto velikonoce byly ledové. Ono 
snad každou delší ulicí fouká a proto taky 
na Elysejských polích. Avšak nejvíce nás 
to profouklo na Eiffelovce. Protože Paříž je 
placatá, tak výhled by byl božský, kdyby nám 
v tom nebránily slzy, způsobené větrem. I 
roztřepané fotky dokazují tu zimnici.

Paříž má přeci jen nějaký kopeček, 
Montmartre s  mohutným kostelem 
Sacré-Cœur. Umělecké uličky byly také 
liduprázdné, i bez malířů. Kdo by tam taky 
stál v  té zimě u štafle. Moulin Rouge se 
rozsvěcuje až z večera.

Na doporučení jsme navštívili pověstný 
Bleší trh. No upřímně, tolik vyřazeného 
harampádí jsem si pamatoval jen z našich 
Sběren surovin. Koupit se nedalo zhola nic, 
i když jsem chtěl něco z Paříže na památku.

Uštvaní, ucaprtaní, promrzlí, žízniví a 
hladoví jsme nemohli najít otevřenou 
restauraci. Po dlouhé štrapáci jsme 
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v  postranní uličce narazili na restauraci, 
sice ještě s  mřížemi u vchodu, ale uvnitř 
osvětlenou. Chvíli jsme se před dveřmi 
radili, co teď, když si naší šestičlenné výpravy 
všiml kuchař a mříže odemkl. S  radostí 
jsme se vedrali do teplého, cigaretovým 
kouřem vonícího pohostinství s příhodným 
názvem La Mama. Takže i jídelní lístky 
byly napsány italsky. Bohužel obsluha byla 
taky italská. Té jsme se dlouho načekali. 
Někdo se ohříval čajem a otužilci pivem. 
Vrchní s  objednávacím lístkem, nikde. 
Předstoupili před nás čtyři kuchaři, což 

bylo už příjemnější. Jenže oni začali zpívat, 
opravdu čtyřhlasně, ty nejznámější operní 
a operetní vodrhovačky, což nám ke hladu 
jen přispělo. Po představení nám zulíbali 
naše dvě děvčata a zmizeli v kuchyni. Hlad 
jsme zahnali po italsku špagetami s několika 
omáčkami. Žízeň Ruff ínem z baňaté, lýkem 
ovázané láhve. Grappa na rozloučenou byla 
na účet podniku.

I když jsme Louvre měli, co by kamenem 
dohodil, naše fi lozofi e zněla: tam se za život 
podíváme stokrát. Paříž jsem navštívil pouze 
třikrát a Mona Lisa mne nikdy neviděla.

Milan Cimburek

Velikonoce s Eiffelkou. Druhý zleva je autor (archiv M. Cimburek)
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 Karel

Pár desítek lidí opustilo místní kostel, aby se 
vydali cestou, kterou naposledy vyprovodí 
spoluobčana Karla Čevoru. Poslední 
rozloučení zanedlouho uzavře minulost a 
život půjde dál – bez jedné duše, které před 
několika dny život dohořel. K  místnímu 
hřbitovu se táhl neveliký průvod za vozem, 
taženým koňmi a ozdobeným po stranách 
chvojím. Na rakvi ležela kytice z  polních 
květů. Průvod šel v tichosti, žádná hudba. 
Rozloučení na hřbitově bylo krátké. Zatím, 
co Karlovi příbuzní ještě stáli u hrobu, lidé 
odcházející v  hloučcích vzpomínali na 
zemřelého a jeho rodinu. 

Zesnulý Karel zůstal svobodný a žil v malém 
domku po rodičích společně se svojí 
sestrou Vilmou, která se také neprovdala. 
Jejich rodiče Peregrin a Johana měli pět 
dětí. Početnou rodinu zabezpečovali jen 
z výdělku, který měli z příležitostné práce 
u sedláků. Situace rodiny se zhoršila, když 
otec v roce 1914 odešel do I. světové války. 
Brzy po otci odešel do války i nejstarší syn 
František. Otec a syn snášeli útrapy na frontě 
a rodina trpěla nouzí doma. V roce 1918 
se otec vrátil z Italské legie s podlomeným 
zdravím. Do konce života trpěl těžkými 
depresemi a nebyl schopen pracovat. Dva 
starší synové i nejmladší dcera našli práci, 
založili rodiny a vlastním přičiněním se 
dokázali postavit do života, Karel a Vilma 

byli jiní. Ti dva tvořili nerozlučnou dvojici, 
byli svéráznými postavami a patřili ke 
koloritu obce. Bohužel oba patřili k  těm, 
o nichž říkáme, že jsou „duchem chudí“. 
Vilma se starala o společnou domácnost, 
příležitostně vypomáhala u sedláků a také 
bratrovi při výrobě cihel – vepřovic.

Karel byl o pár let starší než jeho sestra. Byl 
střední postavy. Jeho tělo mělo vypracované 
svaly, ruce nesly známky těžké práce. Tělo 
bylo vzpřímené, chůze klátivá. Z oválného 
obličeje, vždy pokrytého strništěm plavých 
vousů, hleděla na svět dvojice světle 
modrých očí. Jejich pohled byl plachý, 
ale důvěřivý. Karel byl dobrosrdečný, ale 
dokázal rozlišit dobré lidi od těch, kteří 
mu chtěli ublížit. Patřil k velmi pracovitým 
lidem. Pomohl každému, kdo o pomoc 
požádal. Nikdy si za práci neřekl o peníze, 
vždy počkal, až mu lidé zaplatili. Všichni 
věděli, že je chudák a nikdo ho neošidil. Měl 
obdivuhodnou sílu. Na ramenou odnášel 
kmeny pokácených stromů. Sám dokázal 
v  kamenolomu naložit fůru kamení na 
koňský vůz. Lidé ho volali na sekání dříví, 
pomáhal na poli a byl stálým pomocníkem 
na místní faře.

Karel byl v  období aktivního života 
vyhlášeným výrobcem nepálených 
hliněných cihel – vepřovic. Kde se tomuto 
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cihlářskému řemeslu naučil, není známo. 
Výrobě cihel se věnoval od jara do podzimu. 
Na břehu řeky Moravy měl svoje místo, kde 
cihly vyráběl a sušil. Lidé si u něj tento 
stavební materiál objednávali, protože 
v širokém okolí nikdo nevyrobil tak kvalitní 
kotovice (jiný název pro vepřovice, red.) jako 
Karel. Při výrobě mu pomáhala sestra Vilma. 
Jílovitou hlínu si nechal dovézt z blízkého 
žlebu. Další suroviny, plevy, sláma, chlévská 
mrva a voda, byly také lehce dostupné. Tyto 
míchal v  určitém poměru, který se řídil 
vazkostí hlíny. Kašovitou hmotu, kterou 
takto získal, upěchoval do připravených 
forem a nechal uschnout na slunci. Cihly, 
které obsahovaly podíl chlévské mrvy, měly 
větší odolnost proti vodě. Používaly se na 
základy stavby.

S tímto stavebním materiálem se setkáváme 
dodnes nejen u nás, ale v celém světě.

Karel byl na svoji práci pyšný. Občas se po 
celodenním lopocení zastavil v hospodě na 
pivo. Vypil, zaplatil a odešel. Někdy se stalo, 
že se našel někdo, kdo Karla provokoval, 
aby předvedl svoji sílu. Chlapi uzavírali 
sázky o pivo a borovičku. Karel se při své 
naivitě nechal strhnout, téměř vždy vyhrál 

a vypil, co mu náleželo. Pozvolna, ale jistě 
se z něj stával alkoholik. Později, když ho 
nikdo k sázce nevyzval, sám se nabízel, že 
předvede svoji sílu. Štamgasti se této hře 
nebránili, bylo to podle nich obveselení 
a rozproudilo to zábavu. Karel pomalu 
stárnul, jeho organismus již nezvládal 
následky pití jako dříve. Mnohdy cestou 
domů zůstal sedět pod stromem, kde usnul, 
nebo ležel v příkopu až do rána. 

Tento způsob života se mu stal osudným. 
V jarním období, kdy po jedné hospodské 
akci opět nedošel domů a zůstal spát na 
mezi za humny, jen kousek od domku kde 
bydlel, přišla náhlá jarní bouřka. Karel 
promokl a domů přišel až před polednem. 
Vilma viděla, že není v pořádku. Uložila jej 
do lůžka a po poradě se sousedkou zavolala 
lékaře. Přivolaný lékař Karla odeslal do 
nemocnice a konstatoval, že má zápal 
plic. V okresní nemocnici Karel do týdne 
těžkému zápalu plic podlehl.

Tak skončila životní pouť člověka, jehož 
duševní zaostalosti, jednoduchosti a 
chudoby zneužili hospodští rádoby 
kamarádi a vtipálkové. 

Marie Mikulková
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Hlad

Už je to veľmi dávno, čo ľudia v  našich 
zemepisných šírkach poznali vo vlastnom 
žalúdku, čo je to hlad. Taký poriadny 
hlad. Teda dávno – mám na mysli takých 
posledných hádam aj viac ako 100 rokov. 
Dnes nás Dr. Bukovský musí učiť, že máme 
hladovať, že hlad je potrebný a že by sme 
mali aspoň jedenkrát za deň pocítiť jeho silu, 
aby náš celotelový stroj poriadne fungoval. 
Prejedáme sa, tučnieme, nehýbeme 
sa a  máme všetky možné aj nemožné 
civilizačné choroby. No ale nejedzte mäsko 
a koláčiky na Vianoce, húsku či prasiatko 
a šišky na Fašiangy a  jahniatko a  vééééľa 
koláčikov na Veľkú noc! Narodeniny, 
meniny, svadby, krstiny či pohreby. Čím viac 
tuku, tým väčšie blaho na jazyku..... 

Vraj máme zlé stravovacie návyky.... Ale tie 
sme museli niekde odkukať, niekto nás ich 
naučil, niekde je zdroj týchto povrchných 
svetských radostí....  

U nás to bola naša dcéra, ktorá nám otvorila 
oči a ukázala, že láska k jedlu je vrodená. 
Kdeže vzory! Príroda je to! A  s  tým nič 
nenarobíš.

Deti sú úprimné a neskazené. Teda tie malé. 
Tie väčšie sú už otrlejšie a puberťáci – no to 
je kapitola sama o sebe. 

Spomínam si na zážitok, keď malo naše 
zlatíčko asi 4 – 5 rokov. Veronika sa narodila 

v auguste – taký malý kučeravý levík. Čierne 
očká, jamky v  líčkach, alebo usmiata ako 
slniečko, alebo zachmúrená ako obloha pred 
búrkou. Keď sa jej v škôlke chcelo pracovať, 
bola medzi najlepšími, najrýchlejšími, 
najmilšími. Ak ale mala zlý deň, prejavila 
sa jej levia osobnosť v plnej sile a tam, kde 
ostatní tancovali a spievali, tam ona stála 
v  kúte a  gánila. A  bolo jej úplne jedno, 
či to bol normálny pracovný deň, alebo 
koncoročná besiedka, na ktorú sa všetci 
rodičia tešili, lebo chceli vidieť svoje dieťa 
v akcii. No,  my sme nevideli. Veronika mala 
akurát zlý deň. 

K čomu ju ale nikto nikdy nemusel nútiť 
bolo jedenie. Z  nejakého dôvodu táto 
aktivita sa jej nikdy neprejedla . Desiata, 
obed aj olovrant v škôlke zmizli vždy 
u  Veroniky prvé z  taniera. Dokonca ani 
raňajky doma neboli nikdy problém. Ešte 
zalepené očká od spánku, ale raňajky sme 
sfutrovali. Boli sme ako rodičia veľmi radi, 
že nemusíme bojovať s detskými vrtochmi 
typu: „mliečko nie, ovocie nie, zeleninku 
nie....“  u náš všetko „ÁNO.“ 

Ako osvietení rodičia sme ale vedeli, že je 
potrebné dávať pozor na priveľké množstvá 
jedla pre malé dieťa a tak sme občas niekde 
ubrali. Menej chlebíka, viac ovocia či 
zeleninky, veľmi málo koláčikov a žiadne 
kupované tyčinky a keksíky. Ale to sme si 
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Hlad
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len mysleli, ako naše dieťa ochránime od 
nástrah zlých produktov spôsobujúcich 
obezitu, vysoký cholesterol, problémy so 
srdcom a čo ja viem čo ešte.

Jedného letného dňa som sa vracala z práce 
– poznáte to. Plné ruky nákupných tašiek, 
a za mnou vlečúce sa dieťa. Pred domom 
som stretla susedku v  podobnej situácii. 
Ahoj, ahoj – obligátne vety o počasí, nákupe 
a tak. A Oľga – tá naša suseda z paneláka mi 
zrazu hovorí. 

„Včera som gratulovala vašej Veronike 
k narodeninám.“

„K akým narodeninám, veď ona má 
narodeniny v auguste.!“ bola moja reakcia. 
Teraz bol november.

Oľga sa z chuti zasmiala a narodeniny mi 
objasnila.

Včera som išla z  obchodu – vraví – a  na 
priedomí sa hrala Veronika s loptou. Zrazu 

prišla ku mne a  hovorí: „Teta, ja mám 
narodeniny.“

Ja som jej povedala: „Gratulujem Veronika, 
ale ja nič pre teba nemám. Aký darček ti len 
ja dám????“

Milá Veronika nelenila a  vypadlo z  nej: 
„Rožtek.“

Na drzovku si vypýtala rožtek, ktorý videla 
u tety v taške. Čo na tom, že neboli žiadne 
narodeniny! Bol hlad. Detsky čistý, úprimný, 
a asi veľký. 

A my sme pochopili, že hlad je nám síce 
vrodený a   láska k jedlu tiež. Veronike jej 
láska zostala. Pozerať sa na ňu ako je je 
radosť. Pre ňu je jedlo stále potešenie. Bez 
vzorov, bez nútenia, bez vychovávania. Máš 
hlad, tak sa najedz! 

Toto  nevymyslíš. Toto je život.

Jarmila Baculíková, 10. 1. 2018

Larissa Bednar
Specialistka v osobním poradenství, rozvoje osobnosti, podpory 
týmové práce a konfliktů.
Termín po domluvě na:
E: info@bednar-transaktionsanalyse.ch nebo T: +41 79 709 74 13
Adresa: TZW Technologie Zentrum Witterswil AG, 
Benkenstrasse 254c, 4108 Witterswil

www.bednar-transaktionsanalyse.chwww.bednar-transaktionsanalyse.ch
17-01-01
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Česká společnost doma i v zahraničí
(po volbách jak před volbami?)

K výsledku právě uplynulých prezidentských 
voleb se stále ještě vracíme a snažíme se 
jejich výsledek rozebírat z různých pohledů.

Charakteristiku i hodnocení vítěze M. 
Zemana a jeho dosavadní politiky (51,36%) 
jakož i velmi těsně poraženého akademika 
Jiřího Drahoše (48,63%) uveřejnil Zpravodaj 
v posledním, únorovém čísle a jsem s oběma 
texty zajedno. V několika následujících 
řádcích bych rád zmínil ještě dva aspekty 
výsledků přímé prezidentské volby.

Ten prvý pohled by zasluhoval kolokvium 
s politology a historiky. Totiž jak si všimnul 
volebního období i volebních výsledků 
zahraniční tisk. (Zejména ten švýcarský 
sleduji pravidelně). Překvapil mě negativně 
a vlastně nejvíce jednou větou. Nebudu 
citovat doslovně, ale shrnu: "Česká 
společnost je mentálně rozštěpena a to 
především politicky". 

Toto zjištění může mít platnost krátkodobou, 
ale u nás se často opakuje, v politice i v 
historii. Co znamená, by doma měli vědět ti 
(alespoň), kdož se podílejí na zodpovědnosti 
ať už v exekutivě, legislativě, na moci soudní, 
i prezidentském úřadě. Samorostlý výklad 
demokracie, který umožňuje například 
jmenování kandidáta pro úřad předsedy 

vlády, který nemá uzavřenou soudu 
podléhající záležitost, k tomu bych musel 
dlouho hledat v příslušné literatuře. U nás se 
tak stalo. Právě proto jsme někdy hodnoceni 
jako společnost politicky nestabilní. Bylo by 
však důvodů více.

V druhém pohledu si musím všimnout, 
jak je vyřešena volebním zákonem volba 
"per post” zvlášť pro zahraniční Čechy. Na 
uvedené téma bylo napsáno mnoho článků 
a vysloveno mnoho slov, není tomu dávno 
i ve Zpravodaji. Volební zákon nepřipouští 
volbu "per post”. V ČR to postihuje 
zahraniční Čechy zvlášť citlivě. Při tom je 
známo, kam směřuje volební zákon jinde, 
zvlášť pak v Evropě. Občané v zahraničí 
se toho dožadují. Češi stejně tak. Avšak 
zákonodárný sbor zatím žádnou aktivitu 
neukázal. Z Čechů, žijících v zahraničí, na 
to doplácí hlavně věkově nejstarší skupina. 
Přitom demografická křivka starých 
občanů roste. A tak i ve Švýcarsku důchodci 
přežívají déle, než byl průměrný věk, kdy byl 
tvořen volební zákon. Pro nás, důchodce i v 
malém Švýcarsku je cesta do Bernu skutečné 
utrpení. Šest až sedm hodin vlakem, to musí 
každý z nás zvážit. Mám dovršených 88, 
vím, o čem mluvím, rozebírat to nebudu.
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Závěrem: odepření volby pro Čechy 
v zahraničí “per post” hodnotím po 
dlouhých létech čekání na změnu (dokonce 

i přislibovanou) jako nespravedlivost, 
nehumánnost a také nedemokratičnost.

Tolik jako občan a čtenář.

Autor: Dr. med. Jaroslav Olšanský
Wiezikon, 18. 2. 2018

P. S. 
Dle zpráv českého statistického úřadu bylo na českém zastupitelském úřadě v Bernu zapsáno 
1 057 voličů, prezidentské volby se účastnilo 909 občanů, z toho připadlo 862 hlasů na 
akademika Jiřího Drahoše a 47 hlasů na Miloše Zemana.

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
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Zastupitelství ČR a SR v Bernu, Muri/BE a Ženevě, 
členské spolky SSČS, sokolské jednoty a spřátelené spolky 
a organizace ve Švýcarsku vám oznamují plánované akce,  

spojené s výročími roku 2018.

Diplomatické zastupiteľstvá ČR a SR v Bernu, Muri/BE a Ženeve, členské 
spolky ZSČS, sokolské jednoty a spriatelené spolky a organizácie  

vo Švajčiarsku vám oznamujú akcie, spojené s výročiami roku 2018.

Diplomatische Vertretungen der ČR und SR in Bern, Muri/BE und Genf, Mitglieds
vereine des VVTS, SokolTurnvereine, sowie befreundete Vereine und Organisationen 

geben Ihnen mit den Gedenktagen des Jahres 2018 verbundene Aktionen bekannt. 

Les ambassades et les Missions permanentes de la République tchèque et de la 
Slovaquie à Bern, Muri/BE et Genève, avec des membres de l‘UATS et avec des 

groupes amicales en Suisse, vous préalablement informonent des  
commémorations pendant 2018.
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Verband der Schweizer SOKOL-Vereine
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SOKOL Luzern – literárně-hudební neděle 

Aby to bylo trochu napínavé, začnu to psát 
jako krimi…

Jednoho mrazivého, mlhavého nedělního 
odpoledne se začali nenápadně a více 
méně tajně sjíždět podezřelé automobily 
u Zinggentorstr. 3 v  Lucernu. Z  aut 
vystupovala podezřelá individua s  ještě 
podezřelejšími zavazadly, balíky a krabicemi, 
až se tajil dech.

Ukázalo se však na štěstí, že nejde o 
teroristickou organizaci, která má za úkol 
zlikvidovat ambiente „chez Majka“ na shora 
citované adrese, nýbrž o kulturně-hudební 
soubor, připravený provádět různá 
umělecká alotria, která nakonec ve 
svých důsledcích stejně vedla k částečné 
likvidaci onoho bydlení.

Byli to Sokolové z  Lucernu se svými 
hosty, kteří tam onu neděli pořádali 
malý kulturní dýchánek, svým obsahem 
zaměřený na žánr osvobozeného 
divadla v čele s Janem Werichem a Jiřím 
Voskovcem.

Za klavír se posadil a profesionálně 
zvládl těžké skladby Jaroslava Ježka 
sokolík Karel.

Napodobit Jana Wericha a Jiřího 
Voskovce se pokusili Robert s Radkem. 

Byl to pro ně náročný úkol a ocitli se tím 
na tenkém ledě. „Vybruslili“ z toho celkem 
statečně, až na nějaké to drobné zaškobrtnutí 
při dvojitém Salchowu, či odpíchnutém 
Rittbergru...

Zde bych chtěl vyslovit neskonalý obdiv 
sestře Ivoně, která jako hudební profesionál 
pří představení nezkolabovala a jak se 
později ukázalo – nenechalo to ani žádné 
stopy na jejím duševním stavu.

Dámy a Tonda se předháněli v báječných a 
pestrých dobrotách, které s sebou přinesli a 
tím vylepšili „umělecký dojem“ večera.
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Jako pralinku na dortu promítl Robert 
komedii s  J. Sovákem, J. Werichem a 
Stelou Zázvorkovou.

Samozřejmě, že nemohl chybět Vítek 
se svou kytarou, jako nedomyslitelná 
součást kulturního dokreslení závěru 
večera. Zároveň musím poděkovat 
Majce za nezištné zapůjčení svého 
ambiente.

Uvědomujeme si, vážení 
sokolíci, kde bychom byli 
bez něj? Nechci to vůbec 
domyslet, natož házet na 
papír. Marně mi při tom tane 
na mysli verš S.K.Neumanna: 
„Vám poděkování a lásku 
vám, kéž zněly by jak zvony...“ 
Díky milá Majko za tvou 
péči a velkorysost, všichni tě 
srdečně objímáme a máme tě 
rádi.

napsal Radek Eger, 
fotila Lída Flanagan
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Uvědomujeme si, vážení 
sokolíci, kde bychom byli 
bez něj? Nechci to vůbec 
domyslet, natož házet na 
papír. Marně mi při tom tane 
na mysli verš S.K.Neumanna: 
„Vám poděkování a lásku 
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Díky milá Majko za tvou 
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napsal Radek Eger, 
fotila Lída Flanagan

32 Zpravodaj 3/2018

Cestujeme

Kramářova vila má unikátní výhled na Prahu

Krásnější výhled na Prahu než z Kramářovy 
vily snad neexistuje. Můžete odsud spočítat 
mosty přes Vltavu. Každý den se jím mohl 
kochat první československý premiér Karel 
Kramář.

Tento unikátní pozemek koupil Karel 
Kramář od magistrátu v době, kdy ještě 
premiérem nebyl. Podmínkou bylo, že 
vila smí mít pouze přízemí a jedno patro. 
Zároveň musí tvořit vhodný protipól k 

Pražskému hradu. Najdete ji v 
nejvýchodnějším cípu Hradčan, v 
místě kde stávaly pražské Mariánské 
hradby. Vilu navrhl vídeňský 
architekt Friedrich Ohmann a 
zahradu František Thomayer. 

Byla to vila luxusně zařízená. 
Je tu krb ze zeleného mramoru, 
pracovní stůl byl potažený buvolí 
kůží. Také tu ovšem Karla Kramáře 
zatkli a později odsoudili k trestu 
smrti, zachránila ho však císařská 
amnestie. 

Kramářova manželka kontrolovala stavbu téměř každý den

Karel Kramář uměl skvěle debatovat, 
a od mládí se věnoval politice. To mu 
umožňovalo jednak právnické vzdělání, 
a taky dobře situovaná rodina, ze které 
pocházel. Vlastnil tkalcovnu v Libštátě, 
disponoval akciemi několika dalších 
podniků. 

"Už ve 30 letech kandidoval do Říšské 
rady, do vídeňského parlamentu za 
Mladočeskou stranu. Od té doby, od roku 
1891, kdy proběhly volby, byl až do své 

smrti poslancem. Nejprve ve Vídni, později, 
po vzniku Československa, v Praze. Karel 
Kramář se hodně orientoval na slovanskou 
vzájemnost. Jeho manželka byla Ruska. V 
roce 1890 podnikl několikaměsíční cestu 
po Rusku, kde se v jednom moskevském 
salónu seznámil s Naděždou Nikolajevnou 
Abrikosovou, rozenou Chludovou. Trvalo 
celých deset let, než Naděždin první sňatek 
byl rozveden. Prožili spolu 40 let manželství, 
a i když jim bylo 70, tak si psali zamilované 
dopisy," uvedla historička Irena Saidlová. 

Kramářova vila, pohled ze zahrady, foto: che, 
wikimedia.org
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Láska to byla zřejmě opravdu veliká, protože 
Naděžda, která vlastnila textilní továrnu, 
nechala v Rusku manžela i čtyři děti. Byla 
to ona, kdo se postaral o výzdobu vily. 

"Vila je zařízena velmi luxusně. Bylo tady 
centrální topení, centrální odsavač prachu, 
domácí výtah pro jídlo, protože kuchyň byla 
dole. Dále několik sklepů na víno, sklad 
benzínu. Součástí areálu bylo i ubytování 
pro šoféra a zahradníka. Ti měli samostatně 

stojící domky na okraji pozemku. 
Architektem vily je Friedrich Ohmann, 
což byl architekt rakouského původu, který 
10 let působil jako profesor architektury 
na Umělecko průmyslové škole v Praze. 
Byl to velký znalec baroka. Ovšem do 
vzhledu vily velmi výrazně zasahovala paní 
Naděžda, která téměř denně kontrolovala 
stavbu, a byla velmi důrazná v tom, aby vila 
odpovídala přesně tomu, co ona chce, jejímu 
estetickému cítění." 

Po propuštění z vězení se Kramář vrátil jako národní hrdina

Už týden po nastěhování v roce 1915 zatkla 
Karla Kramáře policie, a byl uvězněn ve 
Vídni. Nikdo pak ve vile nebydlel až do jeho 
propuštění po císařské amnestii v roce 1917. 

"Po vypuknutí první světové války se Kramář 
zapojil do odboje, do tzv. Mafie, a byl v 
roce 1915 zatčen, a odsouzen za velezradu 
k trestu smrti. Naštěstí pro Karla Kramáře 
nový císař Karel I. rozsudek zmírnil na 15 let 
žaláře. Potom v polovině roku 1917 vyhlásil 
amnestii pro politické vězně, takže Karel 
Kramář byl propuštěn s řadou dalších lidí, 

a do Čech se vrátil jako národní hrdina, což 
mu po vzniku Československa vyneslo post 
prvního československého premiéra." 

Této funkce si však dlouho neužil. 
Premiérem byl pouze od listopadu 1918 do 
července 1919. Navíc většinu času strávil 
na jednání Pařížské mírové konference. Po 
roce 1919 už do žádné vlády nevstoupil, byl 
poslancem parlamentu, předsedou strany 
Národní demokracie, psal knihy a novinové 
články. 

Vila má unikátní výhled, můžete spočítat mosty přes Vltavu

Vila, ve které se ženou žili, měla rozlohu 
700 metrů, a bylo v ní 56 místností. 
Většina sloužila k reprezentačním účelům, 
jako například hudební salón či jídelna v 
byzantském stylu, do které nás zavedla Irena 
Saidlová. 

"Tento hlavní reprezentativní prostor také 
odráží orientaci Karla Kramáře na východ. 
Byl zastáncem spolupráce slovanských 
národů, ať už v rámci monarchie nebo 
mimo ni. Asi by byl rád, kdyby vznikla 
federace slovanských národů pod jakýmsi 
patronátem ruského cara. Tato velká 
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jídelna v současné době slouží také pro 
reprezentativní účely, pro slavnostní večeře 
nebo obědy asi pro dvacet osob." 

Je odsud nádherný výhled z okna, je vidět 
kaskádu pražských mostů. 

"Ten výhled je skutečně unikátní, můžete 
si odsud ty mosty spočítat. Z pracovny 
Karla Kramáře je pak ten výhled nejhezčí. 
Ani z nedalekých Letenských sadů není 
Praha vidět tak krásně. Uměl si vybrat 
ten správný pozemek. Když ho získal a 
postavil si tuto vilu, tak se proti Kramářovi 
zvedla vlna nevole. Bylo kritizováno i to, 
že si vilu postavil v neobarokním stylu, 
protože baroko bylo tehdy považováno 
za styl habsburský. Dneska už si pražské 
panorama asi nedokážeme bez Kramářovy 
vily představit, ale v té době to vyvolalo 
velké emoce." 

Lidé mohou navštívit i pokoj, kde Karla 
Kramáře zatkli, dodala Irena Saidlová. 

"Tady byl pánský salónek s kulečníkem. A 
místnost byla vyzdobená jako staroruské 
stavení, takže i na obložení jsou vidět báně 
pravoslavných kostelů. Jsou tady různé 
zvířecí a rostlinné motivy evokující ruský 
venkov, a trofeje, protože Karel Kramář se 
rád věnoval lovu, bohužel nejsou původní. I 
zelený krb je ozdoben motivy z ruských bájí. 
V této místnosti byl Karel Kramář zatčen v 
roce 1915, naštěstí se sem mohl vrátit." 

Když se vydáte do zahrady, můžete si na 
balkóně přečíst Kramářovo celoživotní 
heslo. 

"Pravdou třeba proti všem. Je to heslo, 
kterým se opravdu řídil. Je to krásné heslo, 
bohužel pro diplomatickou práci ne úplně 
ideální, což se projevilo na jednání pařížské 

mírové konference, kdy 
se i kvůli tomu dostával 
do sporů s Edvardem 
Benešem, ministrem 
zahraničních věcí. A ten 
napjatý vztah se potom 
přenesl i do napjatějšího 
vztahu mezi Karlem 
Kramářem a Tomášem 
Garrigue Masarykem." 

Od 18. prosince 1998 
vila slouží jako oficiální 
rez idence  českých 

Karel Kramář, foto: archiv Národního muzea



35Zpravodaj 3/2018

Cestujeme

premiérů. A proto byly před námi dveře 
soukromého bytu zavřené. Kdo z premiérů 
tu bydlel a jak byt vypadá? 

"Je tam obývací pokoj, byt pak pokračuje v 
celém patře. Je velký 5 +1 a zařizuje se podle 
potřeb premiérů. Zatím možnost bydlet v 
tomto premiérském bytě využili pouze dva 
premiéři - Špidla a Zeman." 

Kramářova vila však není jediná, kterou 
manželé Kramářovi postavili. 

"První vilou byla vila Barbo na Krymu podle 
architekta Jana Kotěry. Třetím stavebním 
podnikem pak byla vila ve Vysokém nad 

Jizerou, která byla největší. Vypadá jako 
něco mezi zámkem, hradem a domem." 

Co je s nimi teď? 

"O vilu Barbo manželé Kramářovi přišli 
po bolševické revoluci. Stala se součástí 
lázeňsko odpočinkového areálu několika 
vil pro vyvolené. V tomto režimu funguje 
dodnes. Vilu ve Vysokém nad Jizerou nebyla 
schopna kvůli její velikosti udržovat ani 
Společnost Karla Kramáře. Byla nucena ji 
prodat. Za války tam byli nacisté. Po válce 
se z toho stala zotavovna ROH Větrov, a po 
revoluci hotel Větrov. Bohužel nevím, jestli 
letos funguje nebo ne." 

 Autorka: Zdeňka Kuchyňová , 24.02.2018, Radio Praha

Kramářova vila, jídelna, foto: che, wikimedia.org

Na internetu jsme pro vás dohledali: zámek Větrov je dnes luxusní zámecký hotel.
„Jeden z nejstarších zámků v ČR“, vystavěný v roce 1856, dnešním majitelem pečlivě 
renovovaný a otevřený v roce 2005, obklopený parkem, zahradami a rybníčky. Webová 
stránka www.hotelvetrov.com je bohužel jen v němčině a angličtině, stránka v češtině sice 
existuje, ale není správně funkční. Red.
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Letem Slovenskem

Slovensko (ne)hledá prezidenta a 
možná i premiéra
Zatímco v  České republice se schyluje 
k  inauguraci staronového prezidenta, 
která proběhne 8. března, na Slovensku se 
velmi čile diskutuje, kdo půjde do příštích 
prezidentských voleb. Vše by bylo jasnější, 
pokud by se o znovuzvolení ucházel 
současný slovenský prezident Andrej 
Kiska. Jenže ten zatím váhá či spíše otálí 
s oznámením, zda bude funkci po pěti letech 
v  úřadě obhajovat. Loni se nechal slyšet, 
že své rozhodnutí oznámí do září 2018. 
Aktuálně se ovšem zdá, že své stanovisko 
veřejnosti řekne dříve. Na počátku roku 
se slovenskou metropolí i médii sice šířily 
spekulace, že si prezident postupně pozval 
na schůzku šéfy všech hlavních politických 
stran a oznámil jim, že už funkci obhajovat 
nebude. Straničtí lídři ale tuto informaci 
nepotvrdili.

Dřívější termín oznámení o tom, zda Kiska 
bude znovu kandidovat, ale stále přiživuje 
spekulace, že aktuální držitel nejvyšší státní 
funkce v úřadě příští rok v březnu skončí. 
Tím, že nebude čekat až do září, chce prý dát 
větší šanci na profilaci možných opozičních 
kandidátů. Zastánci teorie, že současný 
prezident už nebude ve funkci pokračovat, 
navíc tento závěr vyvozují i z  faktu, že 
Andrej Kiska je v poslední době mnohem 

tvrdší ve výrocích na adresu premiéra Fica i 
ministra vnitra Kaliňáka. Argumentují tím, 
že si již Kiska nebere servítky, protože ví, že 
už funkci nebude obhajovat.

Jako důvody možné Kiskovy nekandidatury 
jsou uváděny zejména rodinné záležitosti. 
Prezidentovi se nedávno narodilo dítě a jeho 
manželka se za ním nikdy nepřestěhovala 
do hlavního města, ale zůstala v  ústraní 
v  Popradě. To může Kisku motivovat 
směrem k odchodu z veřejného života.

Ve spekulacích se objevuje i druhá 
možnost, podle níž je prezident již unavený 
z  neustálého souboje s  politiky vládního 
směru, kdy na něj opakovaně útočí 
premiér a ministr vnitra. Zmiňovány jsou 
v  této souvislosti zejména útoky ohledně 
prezidentových letů služebním letadlem 
do domovského Popradu, zpochybňování 
průhlednosti jeh prezidentské kampaně 
nebo daňové vyšetřování jedné z jeho firem.

Každopádně aktuálně mírně převažuje 
názor, že Andrej Kiska příští rok na jaře 
do prezidentského volebního souboje 
už nepůjde. Kdyby platil opak, platí, že 
současný prezident bude velkým favoritem 
voleb a pravděpodobně post obhájí.

V  případě Kiskova odchodu ze scény 
ale může být souboj o funkci hlavy státu 
opravdu otevřeným. To vede aktuálně téměř 
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všechny slovenské politické strany k hledání 
vhodných kandidátů, kteří by se mohli stát 
v  pořadí pátým prezidentem nezávislé 
Slovenské republiky. 

Koaliční tápání
Vhodného kandidáta hledá zejména 
nejsilnější vládní strana Smer. Její šéf a 
premiér Robert Fico veřejně vyhlásil, že 
se podruhé o úřad prezidenta příští rok 
ucházet nebude. Má zřejmě stále v paměti 
překvapivou porážku, kterou mu v  roce 
2014 uštědřil právě do té doby málo známý 
Andrej Kiska. Vládní sociální demokraté 
proto loví v  diplomatických vodách. 
Uvažovali o kandidatuře ministra zahraničí 
s mezinárodním renomé Miroslava Lajčáka, 
ale i on prezidentskou kandidaturu odmítl. 
Na řadě proto může být současný slovenský 
člen Evropské komise Maroš Šefčovič. 
Ten zatím na otázky kolem kandidatury 
odpovídá slovy, že o tom neuvažoval, ale 
rezolutní odmítnutí v  žádném případě 
nevyřknul. Skepticky se ke kandidatuře 
naopak staví další z možných nominantů 
Smeru – ministr kultury Marek Maďarič.

Jasno zatím nemají ani koaliční partneři. 
Většinově maďarská strana Most mluví 
o vlastním kandidátovi a v  zákulisí se 
skloňují jména stranického šéfa Bély Bugára, 
exministra Roberta Chmela nebo poslance 
Františka Šebeje.

Svého kandidáta chtějí vyslat i „národniari“ 
ze Slovenské národní strany ale jméno zatím 
tají.  Jednou z variant by samozřejmě mohl 

být jejich stranický šéf a aktuálně předseda 
parlamentu Andrej Danko.

Opoziční hledání
Shoda zatím nepanuje ani v řadách opozice, 
která by logicky měla hledat společného 
kandidáta. Každá z  výraznějších stran 
parlamentní opozice zatím hledá svého 
favorita. Svoboda a solidarita (SaS) se 
zřejmě vydá „českou cestou“ a bude chtít 
nominovat úspěšného vědce. Kandidaturu 
známého chemika Roberta Mistríka 
sice strana zatím nepotvrdila, ale jeho 
nominace se považuje za hotovou věc, 
pokud Andrej Kiska skutečně funkci 
obhajovat nebude. To by znamenalo, že 
nebude kandidovat další z  potenciálních 
osobností SaS podpředsedkyně Lucia 
Ďurišová-Nicholsonová.

Další z opozičních stran – Obyčejní lidé a 
nezávislé osobnosti (OĽANO) – zvažuje 
nominaci poslankyně Veroniky Remišové.

A k t u á l n ě  m i m o p a r l a m e n t n í 
Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) 
sice řeší problémy před nadcházejícím 
volebním sněmem, kde se dosavadního 
předsedu Antona Hlinu pokusí vyzvat 
poslanec Robert Vašečka (dosud OĽANO), 
ale uvažuje o vyslání hned dvou jmen 
do prezidentského souboje – o ředitelovi 
charitativní organizace Dobrá novina 
Mariánu Čaučíkovi nebo evropském 
poslanci Miroslavu Mikolášikovi. Vlastního 
kandidátu zvažuje i strana Sme rodina.
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Zpestřením voleb jistě bude také soudce 
a bývalý ministr spravedlnosti z  dob 
Vladimíra Mečiara Štefan Harabín, který 
chce kandidovat jako nezávislý a chystá 
se posbírat potřebných 15 tisíc podpisů. 
Kandidaturu jako občanský kandidát 
oznámil také bývalý diplomat Radovan 
Znášik. A to ještě do prezidentského 
klání pravděpodobně budou chtít určitým 
způsoben vstoupit nově vznikající strany 
Progresívní Slovensko a Spolu.

Fico soudcem?
Rok před konáním prezidentských voleb 
zůstává vše otevřené. Teoreticky by ovšem 
relativně brzo mohla mít země v čele hned 
dva nové lídry. Veřejně se totiž spekuluje 
nejenom o možném konci prezidentské 
kariéry Andreje Kisky, ale také o možném 
přání premiéra Fica stát se ústavním 

soudcem a při velké výměně členů ústavního 
soudu v  únoru 2019 stanout v  jeho čele. 
Do Ústavního soudu ovšem současného 
premiéra může jmenovat pouze prezident. 
Fico by se s ním tedy buď musel dohodnout, 
nebo počkat na případnou novou hlavu 
státu. V případě jmenování Fica by ovšem 
prezident Kiska získal možnost ovlivnit, 
kdo se stane novým šéfem vlády, i to, zda ve 
vládě opět zasedne často kritizovaný ministr 
vnitra Robert Kaliňák. 

Slovensko každopádně čeká zajímavých 
12 měsíců, jejichž průběh bohužel ovlivní 
i tragická událost ze závěru února, kdy byl 
zavražděn společně se svou partnerkou 
investigativní novinář Ján Kuciak, přičemž 
v  době uzávěrky policie považovala za 
nejpravděpodobnější, že motivem vraždy 
byla právě jeho novinářská práce. 

Petr Sokol

Investigatívneho reportéra Aktualít Jána 
Kuciaka a jeho partnerku zavraždili, vláda 
núka milión eur za odhalenie páchateľov

Vo Veľkej Mači na východnom Slovensku 
brutálne zastrelili reportéra Jána Kuciaka 
(27 r.) a jeho priateľku Martinu Kušnírovú v 
jeho rodinnom dome. Najpravdepodobnejší 
motív vraždy je novinárova práca. Kedy 
presne sa vražda stala, určí až pitva, jej čas 
je určený zatiaľ medzi 22. 2. - 25. 2. 2018.

Ak sa potvrdí, že dôvodom vrážd bola práca 
novinára, tak to bude naznačovať, že sme 
"polomafiánsky štát a naznačuje to niečo, čo 
treba veľmi rýchlo uťať", povedal generálny 
prokurátor. 

Vláda vyhlásila odmenu jeden milión eur 
za informácie vedúce k chyteniu páchateľa. 
Na vyšetrovanie vznikol špeciálny tím s 
ľuďmi z generálnej prokuratúry, špeciálnej 
prokuratúry, ministerstva vnútra a SIS, 
oznámil premiér Robert Fico.

Zdroj: denníkN.sk, 27. 2. 2018

- - -
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Jak Surya Bonaly porazila v Naganu ledové 
princezny

Přemetem vzad s dopadem na jednu nohu Francouzka upozornila na nespravedlivé 
posudky olympijských rozhodčích.

Dvacáté výročí zimních olympijských her 
v japonském Naganu se v Česku připomíná 
většinou v souvislosti s vítězstvím českého 
hokejového týmu. I kvůli takzvanému 
Měsíci černé historie se ale sluší vzpomenout 
krasobruslařku, jejíž odvážný sportovní 
výkon nevedl k medailovému ocenění, 
nýbrž naopak k diskvalifikaci. Jde o silný 
příběh o vynalézavosti, výdrži a vzdoru.

V kinech právě běží film Já, Tonya o 
krasobruslařce Tonye Harding, která se do 
dějin zapsala jak sportovním úspěchem, kdy 
jako první Američanka předvedla tzv. trojitý 
axel, tak i nesportovním chováním. Nepřímo 
byla zapojená ve fyzickém napadení své 
největší rivalky Nancy Kerrigan během 
americké kvalifikace na olympijské hry v 
Lillehammeru v detroitské Cobo aréně. 
V devadesátých letech se však na poli 
ženského krasobruslení odehrály i případy, 
v nichž nehraje hlavní roli bezskrupulózní 
soutěživost.

Příkladem boje za uznání vlastního postoje 
a nekompromisního odporu k nespravedlivě 
aplikovaným pravidlům je krasobruslařka 
Surya Bonaly. Tato Francouzka začínala 
jako gymnastka a je trojnásobnou světovou 

a pětinásobnou evropskou krasobruslařskou 
šampionkou. Nejvíce se ale proslavila svým 
výkonem na olympiádě v Naganu. Jako 
první na světě – a to v ženském i mužském 
krasobruslení – předvedla ve volné 
jízdě přemet vzad na jedné brusli. Třem 
krasobruslařům před ní se sice také povedl 
backflip, ale Bonaly má prvenství právě díky 
odrazu a dopadu na jednu brusli i výkopu 
připomínajícímu bojové umění nebo Mortal 
Kombat.

Kromě obdivuhodného fyzického výkonu 
je ovšem důležité, proč se vůbec Surya 
Bonaly pro přemet rozhodla. Byla otrávená 
rasistickým podtextem hodnocení: 
soustavně dostávala nižší skóre než její bílé 
soupeřky. Stalo se tak i v den památného 
salta vzad. Bonaly byla přesvědčená, že 
sudí rozhodují nespravedlivě. Věděla, že 
přemet vzad je extrémně nebezpečný a kvůli 
rizikům zranění byl na olympijských hrách 
zakázán už v sedmdesátých letech. Jako 
oficiální důvod bývá uváděno, že všechny 
skoky musí být zakončeny dopadem na 
jednu nohu, zatímco u přemetu vzad je 
nutné dopadnout na obě nohy. Zároveň 
takový skok nevyhovuje stereotypní 
představě „tance na ledě“.
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Bonaly ovšem neváhala jít za hranice 
pravidel i fyzických možností a zakázaný 
trik dokázala ustát na jedné noze, čímž ho 
vlastně učinila legálním. Chtěla ukázat, 
čeho je i přes své tehdejší zranění achilovky 
schopná. Po dokončení své naganské volné 
jízdy na Vivaldiho Čtyři roční období se 
k porotě Surya Bonaly otočila zády. Její 
výkon byl odmítnut a byl také odečten 
z finálního skóre, čímž porota zamezila 
šancím na medaili. Událost se ale zpětně 
stala symbolem boje proti rasisticky 
motivovaným hodnocením spojeným s 
kultem krásy bílých světlovlasých „ledových 
princezen“. Právě proti takovému pojetí se 
tehdy tato krasobruslařka postavila a vyslala 
porotě jasný vzkaz.

V Naganu sice skončila desátá, její kariéra 
ale pokračovala úspěšně dál. Svůj ikonický 
přemet vzad dále vylepšovala například 
o následné trojité axely. V roce 2004 se 
stala americkou občankou, z Las Vegas 
se postupně přestěhovala do Minnesoty, 
kde spolu se svým manželem působí 
jako trenérka. Je veřejně známá nejen 
pro své protirasistické postoje, ale také 
jako vegetariánka, která se opakovaně 
vyslovovala za práva zvířat a podpořila 
například organizaci PETA v kampani proti 
zvířecím kožichům.

a2larm.cz
Foto:AB z videa www.youtube.com Surya Bonaly - 1998 Nagano Olympics
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XXIII. zimní olympijské hry
Od 9. do 25. února 2018 se konaly v jihokorejském Pchjongčchangu

Medaile

Země Zlato Stříbro Bronz Celkem
Celkové 
Pořadí

Švýcarsko 5 6 4 15 8.

Česká republika 2 2 3 7 14.

Slovensko 1 2 0 3 17.

Česko:
Ledecká přepsala historii. Po zlatu v 
super-G triumfovala i na snowboardu
Ester Ledecká je dvojnásobnou 
olympijskou vítězkou. Dvaadvacetiletá 
česká obojživelnice po šokujícím triumfu 
v lyžařském super-G přidala na hrách v 
Pchjongčchangu i druhou zlatou medaili v 
disciplíně, jejíž je královnou. V paralelním 
obřím slalomu na snowboardu nenašla 
přemožitelku v kvalifikaci a následně ani v 
osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. 
Je první ženou historie, která na hrách 
triumfovala ve dvou různých disciplínách.

---
Skvělý bronz! Rychlobruslařka Erbanová 
dojela třetí na pětistovce

Rychlobruslařka Karolína Erbanová slaví 
životní úspěch. V závodě na 500 metrů 

dojela na třetím místě. Potvrdila tak roli 
jedné z favoritek na olympijskou medaili. 
Zvítězila Japonka Kodairaová před domácí 
I Sang-hwa.
Pouhá setina dělila Korejku a Češku na 
druhém a třetím místě. Loni na stejné trati 
obsadila Erbanová na mistrovství světa v 
Koreji čtvrté místo. Teď svůj tehdejší čas 
vylepšila o téměř o půl sekundy.

---
Sáblíková má šestou olympijskou medaili. 
Na 5 000 metrů skončila druhá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala 
svoji šestou olympijskou medaili, na dráze v 
Pchjongčchangu vybojovala stříbro v závodě 
na pět kilometrů. Zvítězila Esmee Visserová 
z Nizozemska, pro třetí místo si dojela 
Natalja Voroninová z Ruska.
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V bitvě na 3 000 metrů jí útok na 
medaili nevyšel, skončila čtvrtá za trojicí 
nizozemských soupeřek.
Stříbrná medaile z Pchjongčchangu je jejím 
šestým cenným kovem. Počtem medailí 
se vyrovnala běžkyni na lyžích Kateřině 
Neumannové a díky většímu počtu zlatých 
se stala nejlepší českou sportovkyní na 
zimních olympiádách. V celkovém srovnání 
všech olympiád je před ní jen sportovní 
gymnastka Věra Čáslavská s jedenácti 
medailemi.

---
Fantastická stíhací jízda. Samková získala 
ve snowboardcrossu bronz

Druhé olympijské zlato nezískala. Přesto 
v cílovém prostoru třeštila ohromnou 
radostí. Vždyť ještě těsně před koncem 
Eva Samková figurovala na šestém, 
posledním místě. Mocný závěr však českou 
snowboardcrossařku vynesl na hrách v 
Pchjongčchangu až na třetí příčku. Zvítězila 
Italka Moioliová.
Druhá česká zástupkyně Vendula Hopjáková 
v obou kvalifikačních jízdách upadla a kvůli 
zranění už do závodu nenastoupila.

---
Druhá medaile z biatlonu! Krčmář ve 
sprintu vybojoval stříbro

Druhý olympijský závod biatlonistů přinesl 

českému týmu druhou medaili! Michal 
Krčmář navázal na úspěch Veroniky Vítkové 
a ještě si o jedno místo polepšil. Ve sprintu 
na 10 kilometrů skončil na druhém místě. 
Zvítězil Arnd Peiffer z Německa, třetí je Ital 
Dominik Windisch.
V Pchjongčchangu uspěl díky rychlému 
běhu a čisté střelbě. Vyvaroval se chyb, které 
srazily největší favority. 
Dva největší favorité pohořeli při první 
střelbě. Francouz Fourcade i Johannes 
Thingnes Bö z Norska minuli tři terče.
Naděje dalšího Čecha Ondřeje Moravce 
zamrzly už na první střelbě, při níž minul 
třetí terč a hodně času ztratil i váháním před 
pátou ránou. Obsadil 29. místo.
Michal Šlesingr byl před druhou střeleckou 
položkou jen vteřinu za Krčmářem, jenže 
čtyřikrát chyboval a propadl se na 69. 
příčku. Vypadl tak i z pondělního stíhacího 
závodu, stejně jako 73. Václavík.

---
První olympijskou medaili pro Česko 
zajistila Biatlonistka Vítková

O první olympijskou medaili na zimních 
hrách v Pchjongčchangu se postarala 
biatlonistka Veronika Vítková ve sprintu 
na 7,5 kilometru, v němž nestačila jen na 
německou vítězku Lauru Dahlmeierovou a 
stříbrnou Norku Marte Olsbuovou.

Zdroj přehledu ZOH: iDnes, oh.idnes.cz
(O Ester Ledecké jsme psali také ve Zpravodaji č. 1/2018)
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Slovensko:

Anastázia Kuzminová odchádza 
ako najlepšia v histórii slovenských 
olympionikov

Slovensko na zimných olympiádach získalo 
osem medailí, z toho šesť vybojovala 
biatlonistka Anastázia Kuzminová. 
Stala sa tak najúspešnejšou slovenskou 
olympioničkou a druhou najúspešnejšou 

biatlonistkou v histórii olympijských hier.
Na tohtoročnej olympiáde v Pjongčangu 
(Južná Kórea) získala Kuzminová jednu 
zlatú a dve strieborné medaily.
Kuzminová má 33 rokov a na ďalšej 
olympiáde sa už nezúčastní. Dokonca 
naznačovala, že po tejto sezóne ukončí 
športovú kariéru. 

Zdroj: denníkn.sk
(o Kuzminovej sme písali aj v Zpravodaji č. 1/2018)

Švýcarsko:

Konečná bilance získaných medailí na ZOH v Pchjongčchangu je pro Švýcary úspěšná. Pět 
zlatých medailí, šest stříbrných medailí a čtyři bronzové.

První zlatou medaili pro Švýcary získal 
švýcarský běžec na lyžích Dario Cologna. 
Potřetí za sebou tak vyhrál olympijský 
souboj na 15 kilometrů, což se dosud 
nikomu nepovedlo.2

---
Lyžařský slopestyl ovládly dvě Švýcarky 
Sarah Höfflin a Mathilde Gremaud a 
vybojovaly si tak zlato a stříbro.
Sedmadvacetiletá Höfflin byla loni ve 
slopestylu na mistrovství světa v Sierra 
Nevadě čtvrtá, letos v lednu vyhrála 
na prestižních X-Games soutěž v 
nové olympijské disciplíně Big Airu. 
V Pchjongčchangu dlouho vedla její 
osmnáctiletá krajanka Gremaud, která na 
trati se skoky a překážkami závodila poprvé 

od březnového zranění kolena, ale třetí 
finálová jízda pořadí na prvním a druhém 
místě otočila.1

---
Ve švýcarské přesile na stupních vítězů 
zůstala po olympijské superkombinaci 
americká lyžařka Mikaela Shiffrin. Největší 
favoritka obsadila druhé místo. O zlatý 
sen jí připravila Michelle Gisin, bronz 
bere další Švýcarka Wendy Holdener. 
Čtyřiadvacetiletá Michelle Gisin porazila 
Shiffrinovou o téměř sekundu a navázala na 
svoji starší sestru Dominique, která vyhrála 
na ZOH 2014 v Soči sjezd.1

---
Velice rychle skončila soutěž družstev v 
paralelním slalomu na olympijských hrách 
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pro český tým. Češi při premiéře této 
disciplíny na hrách skončili v osmifinále, 
když nestačili na Itálii. Vítězství berou 
Švýcaři před Rakouskem a Norskem. 1

Družstvo tvořili: Denise Feierabend, Ramon 
Zenhäusern, Wendy Holdener, Daniel Yule.2

---
Ve stejné kategorii, ve které vyniká Ester 
Ledecká, v obřím slalomu, si v kategorii 
mužů zajel pro zlatou medaili Švýcar Nevin 
Galmarini. 

---

Stříbro pak získali: Martin Rios a Jenny 
Perret v curlingu, Beat Feuz - v alpském 
lyžování, Wendy Holdener v alpském 
lyžování, Mathilde Gremaud ve Ski Freestyle, 
Marc Bischofberger ve Ski Freestyle, Ramon 
Zenhäusern v alpském lyžování.

Bronz: Beat Feuz v alpském lyžování, Wendy 
Holdener v alpském lyžování, Fanny Smith 
ve Ski Freestyle, v curlingu tým mužů: Peter 
De Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, 
Valentin Tanner.2

Zdroj: 1) oh.idnes.cz, 2) AB

Olympijské medaile, vážící 586 gramů 
pro zlatou medaili až 493 gramů pro 
bronzovou, jsou symbolem tradic a kultury 
hostitelského národa. Jejich design pro rok 
2018 byl inspirován strukturou kmenů 
stromů, přičemž přední strana zobrazuje 
olympijské kruhy a dynamické diagonální 
čáry odrážejí jak historii olympijských her, 
tak odhodlanost účastníků. Na zadní straně 
je uvedena disciplína, událost a emblém 
PyeongChang 2018. Celkově bylo vyrobeno 
259 sad medailí.

Vzhled medailí z PyeongChang 2018 je 
návrh slavného jihokorejského designéra 
Lee Suk-woo, který do designu začlenil 
korejské písmo Hangul a korejskou 

Medaile:
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kulturu. Série souhlásek po straně medaile 
symbolizuje úsilí a odhodlanost sportovců z 
celého světa, kteří se setkají v PyeongChang 
2018.

Stuhy, na kterých medaile visí, je stejně 
důležitou součástí návrhu. Byly vytvořeny 

pomocí tradiční jihokorejské tkaniny Gapsa, 
která se používá pro národní kroj Hanbok. 

Tyto světle modré a světle červené stuhy jsou 
vyšívány písmem Hangul, jehož souhlásky 
dohromady tvoří na stužce vločky jako 
symbol zimních her.

Složení: 

Zlato: stříbrná medaile s čistotou 99,9% pokrytá 6g zlata. 
Stříbro: stříbrná medaile o čistotě 99,9%. 
Bronze: měděná medaile (Cu90-Zn10).
Hmotnost: zlato: 586g, stříbro: 580g, bronz: 493g.
Průměr: 92,5 mm
Počet medailí: 259

Text: AB, Zdroj: olympic.org, www.pyeongchang2018.com a internet

Fotografie: Charles Deluvio

Dřevěné pouzdro na medaili:
jeho elegantní design je inspirovaný korejským tradičním domem Hanok.

Emblém:
Má mnohem hlubší význam, než se na první pohled může zdát. V emblému se opět prolíná 
korejská abeceda Hangul, kdy tvary, které tvoří logo, pocházejí z prvních souhlásek každé 
slabiky ve slově “PyeongChang”. První znak v emblému reprezentuje místo shromáždění, kde 
elementy Cheon-ji-in (nebe, země a člověk) jsou v harmonii. Druhý znak symbolizuje sníh, 
led a výkon sportovců. 



45Zpravodaj 3/2018

Sport

kulturu. Série souhlásek po straně medaile 
symbolizuje úsilí a odhodlanost sportovců z 
celého světa, kteří se setkají v PyeongChang 
2018.

Stuhy, na kterých medaile visí, je stejně 
důležitou součástí návrhu. Byly vytvořeny 

pomocí tradiční jihokorejské tkaniny Gapsa, 
která se používá pro národní kroj Hanbok. 

Tyto světle modré a světle červené stuhy jsou 
vyšívány písmem Hangul, jehož souhlásky 
dohromady tvoří na stužce vločky jako 
symbol zimních her.

Složení: 

Zlato: stříbrná medaile s čistotou 99,9% pokrytá 6g zlata. 
Stříbro: stříbrná medaile o čistotě 99,9%. 
Bronze: měděná medaile (Cu90-Zn10).
Hmotnost: zlato: 586g, stříbro: 580g, bronz: 493g.
Průměr: 92,5 mm
Počet medailí: 259

Text: AB, Zdroj: olympic.org, www.pyeongchang2018.com a internet

Fotografie: Charles Deluvio

Dřevěné pouzdro na medaili:
jeho elegantní design je inspirovaný korejským tradičním domem Hanok.

Emblém:
Má mnohem hlubší význam, než se na první pohled může zdát. V emblému se opět prolíná 
korejská abeceda Hangul, kdy tvary, které tvoří logo, pocházejí z prvních souhlásek každé 
slabiky ve slově “PyeongChang”. První znak v emblému reprezentuje místo shromáždění, kde 
elementy Cheon-ji-in (nebe, země a člověk) jsou v harmonii. Druhý znak symbolizuje sníh, 
led a výkon sportovců. 

46 Zpravodaj 3/2018

Z tvorby krajanů

Zúčastnit se státních voleb,
kdysi velká meta,
privilegií je dneska 
moderního světa.
V každém státě zákony jsou
jiné vyhlášeny,
zde nesmějí volit černí
tamhle zase ženy.
Tam i onde někdo si na
zákon postěžuje,
nikoli však v zemích lidové 
demokracie.
Občan zde je spokojený,
aniž reptat zkusí,
nejenom že volit může,
on dokonce musí.
Volí staří, volí mladí,
volí on i ona,
kdo nemůže k volbám přijít,
najdou si ho doma.
K nemocničním lůžkům urny 
pionýři nesou,
vhoď do urny lístek, i když
ruce se ti třesou.
O každého postaráno,
nač se rozhodovat,
strana řeší, ty se s vlastním
návrhem jdi schovat.
Vezmi lístek předtištěný,
jméno tam napsáno,

předem na stranické schůzi
všechno projednáno. 
Zde volební místnost: vejdi,
zadrž pohled chmurný,
projdi s klídkem a vhoď lístek
do volební urny.
Nesouhlasíš snad co tobě
je doporučeno?
Nárok máš za plentu jít a
škrtnout dané jméno.
Leč však tebe si komise 
zaznamená hnedky:
Za plentu jsi šel? Tak počkej,
poneseš následky! 
Často ze škol učitelé 
dostanou pozvání,
aby se též zúčastnili
hlasů sečítání.
Sečíst všechny hlasy, úkol
vskutku převeliký:
zvládne to profesor dějin 
i matematiky. 
A když při sčítání hlasů
jméno přeškrtnuto,
řekne se, že, ale kdepak,
vždyť je podtrhnuto! 
Máme dnes svobodné volby,
to snad všem je jasné,
daný kandidát je zvolen
vždycky jednohlasně.

Volby   - Léta padesátá
Taťána Goeseová

Pozn.: Všechny výrazy v přítomném čase se pochopitelně vztahují na padesátá léta.
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář

Kdy Událost Kde 

17.03.-25.03.2018 Velikonoční festival Luzern, www.lucernefestival.ch

23.03.-24.03.2018
Noc s Andersenem 2018

ČŠBH Wallisellen, 
www.csbh.cz

07.04.-08.04.2018 ČKZ, www.ceskyklub.ch

25.03.2018 Cvičební neděle dospělí a děti Windisch, sokol.ch

16.4.2018 Festival Sechseläuten Curych, www.zuerich.com

22.4.2018 Zurich Marathon Curych, www.zuerich.com

12.03.-19.05.2018 Mezinárodní jazzový festival Bern, www.bern.com

30.03.2018 Velký pátek

CZ, SK, CH01.04.2018 Velikonoční neděle

02.04.2018 Velikonoční pondělí

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! 



PŘEKLADY
čeština, němčina, ruština

Velká zkušenost a rychlé vyřízení konzulárních,
právních a privátních dokumentů včetně úředního ověření,

úřední překladatelka a tlumočnice
u nejvyššího soudu v Curychu,

registrovaná na Velvyslanectví ČR v Bernu

Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30 
E-mail: jaroslavaberger@bluewin.ch

www.tschechisch-deutsch.ch

 08-01-007

* * *

Ceník inzerátů ve Zpravodaji

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

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

INZERCE
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3. Plošný barevný inzerát na druhé, třetí a čtvrté stránce obálky (jen v případě
 dostatku volné plochy) = příplatek 20%
4. Řádková inzerce: každý i započatý řádek = SFr 15.-
5. Nevýdělečné akce členských spolků „Svazu spolků“ jsou propagovány zdarma
 
Slevy:
a) Opakovaný inzerát: 2x až 5x = 10%,
b) Opakovaný inzerát: 6x až 11x = 20%

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

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

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

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

Impressum

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

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

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

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

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

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

Obálka: Hana Blašková
Foto na obálce: Charles Deluvio
Tisk: Gastropress
Přání str.2:
Koláž: Adéla Benešová
Foto kačena: Adina Voicu

Instagram: zpravodaj_ch

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

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.


