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Prosíme ty abonenty, kteří ještě nezaplatili předplatné na rok 2017, aby tak učinili 
v co nejkratší možné době. Složenky byly přiloženy v obálce Zpravodaje č. 12/2016.

Děkujeme těm, kteří přispěli na zachování Zpravodaje větší sumou, než je výše 
předplatného. Moc si toho vážíme.

Dále prosíme odběratelé v České Republice, kteří zaplatili ABO na rok 2017
dne 08. 12. 2016
dne 12. 12. 2016
dne 02. 01. 2017
dne 06. 01. 2017
aby nahlásili jméno a poukázanou částku administrátorce Jarmile Schifferle.
Platby došly bez jména a adresy.
Děkujeme
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Udělení medaile „Za zásluhy o české 
archivnictví“ Jaroslavu Havelkovi

Koncem loňského roku byla na návrh 
Národního archivu udělena ministrem 

vnitra České republiky medaile „Za zásluhy 
o  české archivnictví“ představiteli české kra-
janské komunity ve Švýcarsku panu Jaroslavu 
Havelkovi. Toto ocenění mu bylo uděleno za 
jeho přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce 
v oblasti archivnictví a za realizaci programu 
na uchování písemností švýcarských krajan-
ských spolků, jehož součástí je pravidelné pře-
dávání archiválií do Národního archivu v Pra-
ze. Pan Jaroslav Havelka svojí dlouholetou 
obětavou činností usiluje o udržení historické 
kontinuity krajanů ve Švýcarsku, o zakotvení 
národního dědictví rodné země na území no-
vých domovů a uchování archivního bohatství 
vzniklého z činnosti švýcarských krajanů. Byl 
iniciátorem a organizátorem řady mezinárod-
ních akcí v Ženevě zaměřených na populari-
zaci české historie a jejího přínosu pro světový 
a evropský kulturní a politický vývoj. Tato čin-
nost se stala oboustranně prospěšnou jak pro 
švýcarskou multinárodnostní společnost, tak 
i pro Českou republiku.

Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ je již 
od roku 2006 každoročně udělována vynikají-
cím archivářům a  dalším osobnostem, které 
se významným způsobem zasloužili o  rozvoj 
českého archivnictví a  uchování českého ar-
chivního dědictví. V minulosti jí byli oceněni 
i další představitelé české krajanské komunity 
ve Švýcarsku, jmenovitě pan Oldřich Černý 
a pan Jiří Kraus.

Slavnostní předávání medailí „Za zásluhy 
o  české archivnictví“ se konalo dne 18.  října 
v  Praze, v  budově Ministerstva vnitra České 
republiky. Slavnostního ceremoniálu se 
za  ministerstvo vnitra zúčastnili náměstek 
ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, 
práva, archivnictví a správních agend náměstci 
ministra vnitra Petr Mlsna, náměstek ministra 
vnitra pro státní službu Josef Postránecký, 
státní tajemník Jiří Kaucký a  ředitel Odboru 
archivní správy a  spisové služby Jiří Úlovec. 
Přítomna byla rovněž ředitelka Národního 
archivu Eva Drašarová, ředitel Státního 
oblastního archivu v  Praze Daniel Doležal 
a řada významných archivářů České republiky. 
Nechyběli také zástupci diplomatických sborů 
zemí, jejichž archiváři patřili mezi oceněné. 
Ceremoniál trval několik hodin a  celkem 
bylo dvacet oceněných (16 z České republiky 
a 4 ze zahraničí). Po úvodních projevech byli 
představeni jednotliví laureáti, následně jim 
byla předána medaile z  dílny akademického 
sochaře Michala Vítanovského a diplom, který 
navrhla Šárka Macková. Celý ceremoniál 
proběhl ve velmi slavnostním a  důstojném 
duchu.

Text: Zora Machková
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Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné 
realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví 

v zahraničí v r. 2017:

A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí 

– tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční 
spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT, a MZV. 

1. Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad kra-
janů s přednostním zaměřením na následující 
obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity 
jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče 
učitelství českého jazyka a literatury, historie, 
etnologie, dějiny umění a  teologie. Jedná se 
obecně o obory související s podporou udrže-
ní a rozvoje znalosti českého jazyka a literatu-
ry. Podmínkou účasti v  programu je dobrá 
znalost českého jazyka. 

Podrobné informace jsou k  nalezení na 
webové stránce http://www.dzs.cz/cz/pro-
gram-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-
-v-zahranici v rubrice Kurzy a studenti. K při-
hlášení je potřeba vyplnit online formulář. 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronic-
kého systému jsou:

• pro jednosemestrální studium v zimním 
semestru akademického roku 2017/20187 
(září 2017 až únor 2018) do 15. 3. 2017

• pro dvousemestrální studium v  zimním 
i  letním semestru akademického roku 
2017/2018 (září 2017 až červen 2018) do 
15. 3. 2017

• pro jednosemestrální studium v  letním 
semestru akademického roku 2017/2018 
(únor 2018 až červen 2018) do 15. 8. 2017

Vyplněnou a  vytisknutou přihlášku včetně 
jedné kopie, tj.  celkem 2 exempláře, spolu 
s  životopisem, lékařským potvrzením o  způ-
sobilosti ke studiu, podrobným studijním 
programem, kopií cestovního dokladu, do-
poručením krajanského spolku je třeba za-
slat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 
17. 3. 2017. 

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle 
MŠMT prostřednictvím MZV a  ZÚ/GK vy-
braným stipendistům Rozhodnutí o přiznání 
stipendia a potvrzení o ubytování.
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2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Termín kurzu: 21. 7. až 18. 8. 2017

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený čes-
kým krajanům starším 18 let, žijícím v zahra-
ničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků 
nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se se-
známit s českou kulturou a poznat část České 
republiky. Výuka probíhá pod vedením zkuše-
ných pedagogů ve skupinách podle pokroči-
losti jazykových znalostí. Pro účastníky kur-
zu je připraven bohatý mimoškolní program 
(besedy, exkurze, přednášky, celodenní výle-
ty). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích 
hodin ve skupinách rozdělených dle stupně 
jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci 
osvědčení o absolvování kurzu. 

Termín pro zadání přihlášky do elektronické-
ho systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/
program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedic-
tvi-v-zahranici, rubrika Kurzy a  studenti do 
15. 3. 2017

Vyplněnou, vytisknutou a  podepsanou při-
hlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exem-
pláře spolu s  doporučením krajanského 
spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, 
nejpozději však do 17. 3. 2017. 

Prostřednictvím ZÚ/GK bude vybraným kan-
didátům doručeno potvrzení o  přijetí. Ne-
vybraní uchazeči se mohou stát náhradníky 
a případné dodatečné přijetí jim bude opera-
tivně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, 
popř.  přímo příslušný referent DZS (při ne-
bezpečí z prodlení). 

3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad 
krajanských komunit

Termín kurzu: 28. 8. až 8. 9. 2017

Kurz je určen pro vyučující z  řad krajanů. 
Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: uči-
tele u tradičních krajanských komunit (výuka 
dospělých) a  pedagogové v  Českých školách 
bez hranic a školách podobného typu (výuka 
dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní 
výuku metodiky s  cílem zdokonalit a  stabili-
zovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu 
je i návštěva odborných pracovišť, která mají 
vazbu na český jazyk a literaturu. 

Termín pro elektronické vyplnění formulá-
ře dostupného na webových stránkách DZS 
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ces-
keho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici v  rub-
rice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2017 

Vyplněnou, vytisknutou a  podepsanou při-
hlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exem-
pláře spolu s  doporučením krajanského 
spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, 
nejpozději však do 17. 3. 2017. 
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Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého 
člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění 
účasti ve prospěch rozvoje výukových a  kul-
turně-osvětových aktivit spolku. 

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT 
a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vy-
braní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ 
potvrzení o  přijetí. Při výběru účastníků na 
metodický kurz výuky češtiny je rozhodující 
i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Důležité! 
• Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů 

do všech tří částí vzdělávacího programu 
bude učiněno komisí složenou ze zástup-
ců MZV, MŠMT a DZS.

• Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se 
schází krátce po 15. 3. 2017, proto na poz-
ději dodané žádosti nebude brán zřetel. 

• Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR 
a  konkrétním státem, je účastník kurzu 
povinen zajistit si příslušné české vízum. 

B. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím   
   zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

V  roce 2017 bude (v  souladu s  usnesením 
vlády č. 1098 z 5. prosince 2016) pokračovat 
poskytování peněžních darů na projekty kra-
janských spolků, společností přátel, spolků 
bohemistů a  obdobných organizací v  zahra-
ničí. Text platných pravidel pro poskytování 
peněžních darů krajanským spolkům je mož-
né nalézt na webových stránkách: www.mzv.
cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_
do_zahranici. 

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti 
o  peněžní dar s  možností přímého odeslání. 
V případech, kde je to technicky možné, nechť 
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MENGELEHO DIEVČA
Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory

„A  ako som sa dívala do zachmú-
rených, odmeraných, či doslova 

zhnusených výrazov dozorcov, uvidela som 
niečo, z čoho sa mi zježili všetky chlpy. Dve-
re! Zatvárajú dvere! To pri sprchovaní nikdy 
nerobili! Kým doteraz bolo 
v  sprchárni počuť krátke 
plytké nádychy a  občas ne-
jaké stonanie, zrazu bolo 
absolútne ticho. Všetky sme 
v  ten okamih prestali dý-
chať. Dvaja dozorcovia sa 
zapreli do veľkých ťažkých 
dverí a začali ich za nami za-
tvárať. Pomaly. (...) Temnota 
sa rozrastala. Jej tieň pohl-
coval do seba stále viac tvárí 
a  žien, ktoré tam stáli a  ani 
nedýchali. A zrazu bola úpl-
ná tma. Jediný zvuk vydali 
dvere, keď ich zatvorili a  so 
škripotom nasadili závoru. (...) Všetky sme 
mysleli na to, že nám teraz nasypú zvrchu 
cez otvor v plafóne Cyklón B. A aj keď som 
ostatné ženy v tej tme nevidela, som si istá, 
že všetky vyvrátili hlavu dohora a s hrôzou 
čakali, či sa hore objaví najskôr malý lúč 
svetla, ktorý sa zmení v štvorec. V tom štvor-
ci by sme videli vojaka s plynovou maskou, 
ako z  plechovky sype do sprchárne modré 
granuly, a  druhý vojak s  maskou na tvári 
poklop rýchlo zaviera. Preto sme to všetky 
dostali priamo do tváre a očí. Horúcu paru. 
Oni nás totiž nepriviedli do spŕch, ale do 

sauny! Nepriviedli nás sa umyť, ale odvšiva-
viť a zbaviť sa ďalších parazitov. Tá horúca 
para nás popálila. Ale vykríkli sme viac úľa-
vou ako bolesťou.“

Mohol to byť úplne iný príbeh. Príbeh napl-
nenej mladej lásky, ako vy-
strihnutý z červenej knižnice. 
Plný lásky, romantiky, nehy. 
A tak sa aj začal. Príbeh Violy 
Fischerovej bol idylický až do 
roku 1938. So širokou rodi-
nou, priateľmi a „životnými 
problémami, aké môže mať 
šestnásťročné dievča,“ si pek-
ne spolunažívali v  Lučenci. 
Jeho opisy sú tak živé, až ma 
človek pocit, že celú situá-
ciu práve sleduje zopodiaľ, 
z  opačného konca námestia, 
a pritom sa kochá nádhernou 

architektúrou a  nasáva jedinečnú atmosféru 
mesta spolu s ostatnými pešími. Dovtedy po-
kojný život mladého dievčaťa narušil nápad-
ník, vyhlásený fešák so širokými ramenami, 
ochranca, o akom dovtedy len snívala. Artur 
Markovics. Vstúpil jej do života nečakane, ako 
blesk z  jasného neba, najväčší elegán a  fešák 
v širokom okolí. A zahľadel sa práve do Violy. 
Slovo dalo slovo a spolu s hlavnými postavami 
sa ocitáme na korze a  mierime do cukrárne 
tak krásnej, že sa takmer až  hanbíme, že nie 
sme slávnostnejšie vystrojení, pretože do tak 
nádhernej kaviarne sa nepatrí vstupovať inak, 
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ako v naozaj peknom oblečení. A to ani v myš-
lienkach. Z  Violy pomaly opadáva ostych 
a z kaviarne až sem cítiť vôňu čerstvo zomle-
tej kávy a chutných zákuskov. Idylický príbeh 
však naruší a pretne vojna. Hnusná, odporná 
a ešte aj zbytočná. Postupné ukrajovanie z ob-
čianskych práv a slobôd postupne vyústilo do 
otvorenej nenávisti medzi obyvateľmi mesta, 
len na základe k príslušnosti k národu, alebo 
náboženstvu. Mnohí pritom svojich predkov, 
vďaka ktorým sa do tejto kategórie radili, v ži-
vote nepoznali. 

„Často sa ma známi, najmä Nežidia, alebo 
neskôr aj moje deti pýtali: „Prečo ste neušli? 
Prečo ste neodišli, kým sa dalo, a čakali ste, 
či to bude ešte horšie?“ Moja odpoveď vždy 
je: „Keby sme vedeli, aké zlé to bude, ušli by 
sme. Ale my sme to nevedeli.“ Je to tak. Ne-
tušili sme, že to bude až také zlé. Mysleli sme 
si, že to predsa nebude dlho trvať, že hnev 
voči Židom vyšumí a  nastúpia opäť racio-
nálne argumenty. Dokonca sme si mysleli, 
že nás potrebujú. Napríklad medzi lekármi 
bolo veľmi veľa Židov a  všetci hovorili, že 
lekára predsa potrebuje každý. Stále sme ve-
rili, že už bude koniec ústrkom, že už „len 
toto“ musíme dodržať, napríklad nechodiť 
do školy, toto odovzdať – Židia nesmeli mať 
rádio, ale ani kožušiny či autá a bicykle; toto 
neporušiť – nesmeli sme chodiť do kina, do 
obchodov a neskôr už ani po chodníku; a že 
bude dobre. Žili sme s  tým, že odchodom 
máme čo stratiť. Netušili sme, že útek je je-
diná možnosť, ako zachrániť našu rodinu, 
náš život. A aj keby nám to niekto povedal 
na rovinu, zrejme by sme mu to neverili. 
Otecko hovoril: „Žili sme čestne doteraz, 
budeme aj naďalej, budeme dodržiavať zá-

kony a  nariadenia a  nebudú mať dôvod do 
nás zapárať.“ Oni však nepotrebovali dôvod. 
Vlastne nepotrebovali nový dôvod. Oni ho 
už mali. Boli sme Židia. To bol dôvod.“

Odopretie možnosti študovať. Povolanie kraj-
čírky miesto lekárskych štúdií. Odvlečenie 
bratov na nútené práce. Vyhadzov z bytu, po-
tom aj z náhradného, už aj tak biedneho. „Len 
tak. Jednoducho vám jedného dňa zakážu 
vrátiť sa domov.“  Odchod do geta, kde ro-
dina dostala maličkú komôrku  a biedny život 
v gete. Bitky a znásilnenia na dennom poriad-
ku. To všetko sa ešte dalo ako tak zniesť. 

„No to teraz ešte nemôžeš pochopiť. Pozeráš 
sa na to stále očami niekoho, kto donedávna 
žil normálny život. Síce trocha nepríjemný, 
obmedzovaný, kontrolovaný, ale ešte vždy 
si bola so svojou rodinou, väčšinou ste mali 
čo jesť, mali ste svoju posteľ, alebo ste na nej 
boli maximálne dvaja či traja. Mali ste sa kde 
umyť, čo si prezliecť, mohli ste sa porozprá-
vať.“ 

Príbeh židovského dievčaťa je o to smutnejší, 
že s  transportmi do koncentračných táborov 
začali 4 dni po vylodení spojencov v Norman-
dii. Žiaľ oni o tom nevedeli. Nemali odkiaľ. Pri 
selekcii v Osvienčime, sa každému rozplynula 
aj posledná nádej, že sa vďaka pripojeniu Lu-
čenca k Maďarsku zachránili. 

„Kým tí, ktorí zostali na Slovensku museli 
nosiť hviezdu od roku 1941 a transporty sa 
začali v roku 1942, my sme boli v relatívnom 
bezpečí. Až do júna 1944. Potom Maďari 
a  najmä Nemci na čele s  Eichmannom do-
kázali za osem týždňov vypraviť transporty 
so štyristotisíc Židmi. Bolo to také nespra-
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vodlivé! My sme pre nich neboli už žiadna 
lacná pracovná sila. My sme boli tí, ktorých 
bolo ešte treba zabiť. Nemuseli to robiť. Ale 
oni chceli. Chceli nás zlikvidovať. A tak nás 
teraz na rampe v  Auschwitzi privítal sám 
Doktor Smrť – Josef Mengele.“

V  koncentráku, dňa 13. Júna 1944 prebehla 
selekcia priamo na nástupišti a  je to zároveň 
aj deň, kedy prišla pani Viola o  celú rodinu. 
„Zobrali nám všetko, aj ľudskú dôstojnosť.“ 
A to bol len začiatok.

Anna spod mundúra vytiahla lyžicu a začala 
jesť tú kalnú vodu. Polievku. (...) Tá tekuti-
na páchla. Mala takú farbu, ako keď v hrnci 
umyjete nie veľmi zablatené zemiaky. Môj 
postreh bol, ako som sa o chvíľu dozvedela, 
veľmi výstižný. (...) 

„Čo to vlastne je?“ Opýtala som sa jej. 

„Toto? Polievka. Vývar. Zo zemiakových šu-
piek. Zhnitých,“ hovorila pomedzi hlty. 

„Zhnitých? Veď zhnitý zemiak sa nemôže 
jesť!?“
„Tu áno. Ako vidíš. Esesáci a kápovia majú 
aj zemiaky. My máme šupky z nich. Asi dva-
krát sa už stalo, že neboli zhnité. Aspoň nie 
všetky,“ povedala a  poriadne pooblizovala 
lyžicu.

„A toto?“ Ukázala som na ten chlieb. „Aký 
je to chlieb?“
„Pilinový. Občas je v ňom aj múka. Kukurič-
ná. Musíš ho hneď zjesť, lebo keď vychlad-
ne, piliny sa oddelia a zostane ti v ruke len 
prach.“

V ďalších kapitolách opisuje autorka kruté 
Mengeleho praktiky. Na ruských zajatcoch, 
ženách a  mužoch, ale aj na bezbranných de-

ťoch. Pitvy za živa. Operácie bez umŕtvenia. 
Gynekologické pokusy. Injekcie s neznámymi 
látkami a to nielen do tela, ale aj do očí. A sle-
dovali, čo sa stane.

„Chápeš, dvoch živých ľudí nechali stie-
cť z  krvi len pre to, aby videli, ktorý vojak 
má väčšiu šancu na prežitie, a teda ktorého 
majú zachraňovať – toho, ktorý má zrane-
nie na ruke, alebo toho, čo ho má na nohe. 
Akoby sa to dalo takto rozhodnúť! (...) To 
boli veci, ktoré sa nedali pochopiť. To bola 
hrôza, ktorá sa nedala len tak spracovať. 
Oni naozaj robili všetko, čo si zmysleli. Na-
príklad u ruských vojakov radi testovali, či 
prežijú kastráciu bez umŕtvenia iba s  tým, 
že im ranu po odrezanom miešku vypália, 
aby prestala krvácať. Alebo či sú Rusi nao-
zaj odolnejší proti zime. Buď ich nahnali do 
kade s  ľadovou vodou a  sledovali, kedy za-
mrznú, alebo ich v zime vyviazali von k stĺ-
pu a polievali ich vodou. A nechali ich tam 
do rána. Ak sa niekto toho rána dožil, tak 
ho ohriali a urobili to znova. Druhýkrát to 
už neprežil nikto. Prípadne ich nechali stáť 
bosých na mraze, aby im vznikli omrzliny 
ako vojakom na fronte. A potom ich skúšali 
„vyliečiť,“ aby zistili, ako majú postupovať 
pri svojich vojakoch. Alebo to robili naopak. 
Namáčali Rusov do kotla s  vriacou vodou 
a zapisovali, koľko ktorý vydržal. To však už 
nebolo na nič. Omrzliny mali aspoň nejaký 
vedecký cieľ. Varenie ľudí bolo už len pre 
beštiálnu radosť a zvedavosť tých ‚vedcov‘.“

Opisy mučenia sú tak kruté a surové, až nútia 
čitateľa zamýšľať sa nad otázkou, prečo sa to 
všetko muselo stať? Prečo milióny ľudí museli 
(naozaj museli?) trpieť? Ako sa toho mohli do-
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9Zpravodaj 1/2017

Recenze

pustiť ľudia na iných ľuďoch? Prečo niekto ne-
zasiahol? Ako sa na to mohli pozerať ostatní?
„Každý večer, keď myslím na svojich dra-
hých, ktorí už nežijú, si hovorím: Ako si to 
mohla prežiť? Sama neviem. Bolo to nao-
zaj iba o šťastí a náhode.“ To sú slová Violy 
Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho 
pokusy, štyri koncentračné tábory a  nako-
niec nacistom utiekla. Tá hrozná doba stvorila 
množstvo príbehov. Príbehov o  odvahe, sta-
točnosti, láskavosti a obetovaní sa, ale aj o zlo-
be, podlosti a  obludnom ponižovaní iných 
ľudských bytostí.

„Čo si myslíš, že si lepšia ako ona? Robíš 
špinavú prácu a vyžívaš sa v ich utrpení? Si 
rovnaké nič ako ona, dokonca si ešte menej. 
Toto by Nemec svojim ľuďom nikdy neuro-
bil, ako sa vy správate k  tým svojim. A ču-
dujete sa, prečo vami pohŕdame? Pre toto! 
Chcete sa pred nami ukázať? Možno sa to 
niekomu páči, aj ťa možno poklepali po ra-
mene – obuškom, kto by sa ťa už len dotý-
kal, však áno! Ale buď si istá, že nemáš ich 
obdiv, ani rešpekt. Je im to smiešne a pohŕ-
dajú tebou ešte viac ako týmito ostatnými. 
Pôvodne sme židovských kápov dávali pre-
to, lebo lepšie rozumejú svojmu druhu a aby 
komunikácia bola ľahšia. Ale oni si to rýchlo 
vysvetlili tak, že sú niečo viac. Že keď budú 
krutí a  nemilosrdní, tak prestanú patriť 
k Židom! Idioti! A ak si myslíš, že ťa to, čo 
robíš zachráni, tak sa mýliš. Možno prežiješ. 
Ale prežijú aj tí, ktorí si budú pamätať, čo si 
robila.“

Nielen esesáci vedeli byť krutí. Tento mal úpl-
nú pravdu, keď hovoril, že prežijú aj tí, ktorí 
si zapamätajú, čo robila. Doslova sa tak stalo. 

Keď pani Viola oslavovala po vojne úspešné 
zloženie skúšok, vošla do reštaurácie žena, 
ktorá sa ako bloková vedúca v  tábore smrti 
dopúšťala „nadpráce“ a surového zaobchádza-
nia s väzenkyňami, pričom mala na svedomí 
niekoľko ľudských životov. Úplne zbytočne. 
Vďaka nej chytili brutálnu dozorkyňu z Birke-
nau. Baby, jedna z blokových vedúcich, ktorej 
sa podarilo uniknúť z pochodu smrti, keď sa 
tvárila, že je jedna z väzenkýň. 

Príbeh Violy Fischerovej je výnimočný. Ona 
totiž okrem toho, že dokázala prežiť peklo 
táborov smrti, našla v  sebe silu na riskantný 
útek. Kniha zanechá v čitateľovi hlbokú stopu. 
Pútavé autentické opisy miest a  skutočností, 
vtiahnu čitateľa a nepustia, kým neprečíta zvy-
šok knihy. Kniha by mala slúžiť ako memento 
pre všetkých, ktorí mali to šťastie, že si podob-
né krutosti nemuseli vytrpieť na vlastnej koži. 
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10 Zpravodaj 1/2017

Recenze

Text a foto: Hana Blašková

nedostalo. Obsadené domy, zhabané majetky, 
rodiny, ktoré mali už len pár členov, ak vôbec. 
Po vojne zriadili v meste provizórne múzeum. 
Ľudia tam začali nosiť veci, ktoré kedysi patrili 
Židom. Bývalý židovský majetok, alebo skôr 
to, čo z neho zostalo. 

„Niektorí Židia totiž, vidiac, aká situácia sa 
blíži, si u  svojich nežidovských priateľov či 
obchodných partnerov poskrývali časť svoj-
ho majetku – drahé obrazy, vzácne koberce, 
porcelán, či strieborné príbory a  svietniky. 
(...) A niektorí z tých čestných ľudí chceli tie 
veci vrátiť, aj keď už nebolo komu. (...) To 
múzeum urobilo ešte veľa zlej krvi. Niekto-
rí síce najskôr tie veci odovzdali, ale keď sa 
o ne nikto nehlásil, snažili sa ich dostať späť. 
(...) Po tejto epizóde a  celkovej atmosfére 
v meste sme sa s Ďurim (Violin brat, pozn. 
red.) dohodli, že keď budeme mať možnosť, 
odídeme. Ta ľahostajná väčšina bola ľaho-
stajná aj teraz. Alebo sa hanbila, a preto sa 
tvárila, že sa vôbec nič nestalo.  A tí, čo nás 
nemali radi a zostali v meste, nám jasne dá-
vali najavo, že sme sa nemali vrátiť. Že sa to 
od nás neočakávalo. A nikto s tým nerátal.“

Viola sa po vojne celkom náhodou stretla so 
svojou veľkou láskou. Mužom, o ktorom roky 
nevedela, či ešte žije. Ale nakoniec sa vydala 
za niekoho iného. Rytiera. Skutočného novo-
dobého rytiera, ktorý získal toto vyznamena-
nie od francúzskeho prezidenta za statočnosť 
v boji na strane Spojencov. 

Pani Viola Stern Fischerová po rokoch vyroz-
právala svoje spomienky reportérke Veronike 
Homolovej Tóthovej, ktorá sa už viac ako de-
sať rokov venuje spracúvaniu spomienok ľudí, 
ktorí prežili nacistické alebo komunistické vä-
zenie a prenasledovanie. Táto Kniha je svedec-
tvom odvážnej ženy, a  záznamom jej osudu 
a osudu iných ľudí, ktorú nezlomili ani nacis-
ti, hoci sa o to nespočetnekrát snažili. Príbeh 
pani Violy sa dotkne každého. Pri čítaní jed-
notlivých kapitol prechádza čitateľovi mrazivá 
krutosť opisovaných skutočností hlboko do 
kostí, najmä keď si uvedomí, aké zverstvá vy-
konávali ľudia iným ľudom. Je len ťažko uveriť, 
koľko toho dokáže človek vytrpieť na vlastnej 
koži a  duši. Preto by sme mali brať príbehy 
z  tejto etapy ľudstva ako memento a zároveň 
buďme vďační a vážme si náš všedný, slobod-
ný život, v kruhu svojich milovaných. 

HOMOLOVÁ TÓTHOVA, V., 2016. Mengeleho dievča – Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila 
štyri koncentračné tábory. 
Bratislava: Ikar, 2016. 368 s. ISBN 987-80-551-5188-5.
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oznamuje, že v pátek 3. března 2017 v 18.00 hodin pořádá výroční schůzi 
(valnou hromadu- VH) krajanského spolku Beseda Svatopluk Čech v Italské 
Katolické Misii, Feldstrasse 109, Zuerich

Na programu bude:

1. V první části věci administrativní, zprávy činovníků, finanční výsledky 
2016, stav členstva, revizní zpráva a volby činovníků na rok 2017

2. Ve  druhé  části  z  historie:  krátká  vzpomínka  na  návštěvu  prezidenta 
Václava Havla  22.10.  1990  v  kongresovém  centru  v  Zuerichu  a  jeho 
setkání  s krajany. Organizoval  spolek BSČ z pověření Svazu spolků a 
čsl.ambasády v Bernu.

3. Program na rok 2017
- 26.3.- autorské čtení Jany Marie Jarolímkové v Galerii Krause
- Červen- „Čtení u lampy“
- Podzim- literární večer se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
- Projekty ve spolupráci s Českým klubem a UNI Zürich- slavistický 

seminář
Pozvánky budou zveřejněny včas i ve Zpravodaji

Všichni členové našeho i jiných spolků, jakož i další krajané, jsou na naši VH 
srdečně zváni. Pro návštěvníky je zajištěno bohaté občerstvení, jak je na akcích 
Svatopluka Čecha zvykem.

Výbor Besedy Svatopluk Čech
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Čtení na volnou chvíli

Masopust

Tradičnímu českému karnevalu s prů-
vodem masek, se říká Masopust. To asi 

proto, že toto bujaré veselí začínající novým 
rokem nemá s půstem vůbec nic společného. 
Naopak se vyznačuje bohatým stolováním 
s  vepřovými hody, maškarními průvody a 
končí popeleční středou. Po ní začíná obdo-
bí půstu až do Velikonoc. Ve světě se používá 
pojmenování karneval, ve Švýcarsku Fasnacht, 
v Německu a Rakousku Fastnacht 
nebo Fasching.

Poprvé jsem na masopustní vesel-
ce byl jako desetiletý, převlečen za 
Carmen. Doprovod mi dělal kámoš 
z ulice v přestrojení za kovboje. Asi 
to bylo nějakou neděli odpoledne. 

Veselé maškarní zábavy nazýva-
li Sokolové Šibřinky. Od čtrnácti 
let jsem navštěvoval Školu umě-
leckých řemesel se zkratkou ŠUŘ. 
Tato škola organizovala každoročně maškarní 
plesy s názvem ŠUŘinky. 

Na podzim dostala babička povolení navští-
vit svojí sestru žijící ve Vídni. Sama tam žila 
čtyřicet let. Jako mutující puberťák jsem ba-
bičku poprosil, aby mi přivezla havajskou ko-
šili, texasky a kožené štajrácké kraťasy. Dnes 
už si nevzpomenu proč. Na Šuřinky jsem se 
přistrojil za Štajráka, s trošku atypickou havaj-
skou košilí. Kožené kraťasy měly pouze tuto 
jedinou premiéru. Matka je rozpárala a ušila 
mi z nich koženou vestu. Té dopletla rukávy, 

límec a zapínání. Sloužila mi po čtyři zimy, 
takže se jelenice přece jen uplatnila.

Dalším rokem jsem se na Šuřinkách objevil 
v převlečení za mnicha. Malířkou kutnu, kte-
rou mi maminka ušila, jsem přepásal silným 
lanem a na něj zavěsil cínový korbel. Ten mi 
půjčil otec, ač nerad, který byl vystaven na 
skříni v obýváku s vyrytým letopočtem 1785. 

Do něj jsem si nechával čepo-
vat pivo. To jsem mohl pohodlně 
ucucávat na záchodě při cigaretě. 
Ač jsem se v životě nikdy nepral 
a veškeré střety řešil diplomaticky, 
opilce na záchodě jsem se nemohl 
zbavit. Chtěl mi korbel ukrást! Asi 
to byl sběratel starožitností. Kluci z 
naší školy mi ho pomohli zmlátit.

Ve službě vlasti, jako záklaďák, 
jsem v tuhé zimě roku 1963 byl 
z  Janovic n/Úhlavou převelen 

na jeden měsíc do strážného oddílu v Sušicích. 
V místním kulturáku se konala masopustní 
zábava. Spolubojovníci zůstali podle předpisu 
v přestrojení vojenském. Ne tak já. Jutovému 
pytli od brambor jsem udělal výstřih pro 
hlavu a obě ruce. Na vycházku jsem šel s tuto 
rekvizitou. Na záchodě jsem se svlékl do trenek 
a pytel oblékl. Trochou uhelného prachu jsem 
si začernil ksicht a mundúr dal do šatny. 
Kupodivu se mnou tančila děvčata, i když 
jsem byl bos. S vojáky dívky tančí nerady. O 
půlnoci mne poznala vojenská MP – „lítačka“ 

Veselé 
maškarní 

zábavy 
nazývali 
Sokolové 
Šibřinky. 
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a sebrali mne. Do šatlavy mne ale příští den 
nedali, protože bych chyběl do počtu do stráže.

V mém dětském pokoji se skvěla mosazná 
stojací lampa s ohyzdným širmem a třásněmi. 
Tato starožitnost se k dětem nehodila. 
Otec nechal udělat nové stínítko potažené 
pergamenem. Na něj namaloval muzikanty 
pochodující sněhem o masopustu, od vesnice 
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Text:  Milan Cimburek
Kresba: Pavel Kantorek          

HOUSLE
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občané z celého okolí na kávu, která zde byla 
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ník si ho dobíral, zda na housle vůbec hraje. 
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pučíno. Když kavárník s  vtipkováním nepře-
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vykle svižně a  uvedl tím návštěvníky kavár-
ny do mohutného nadšení. Lokál se zavlnil 
bouřlivým potleskem a  žádal přídavek nebo 
opakování. To houslistu ani nenapadlo. Sbalil 
housle a požádal kavárníka o jejich krátkodo-
bé uschování. Má nyní termín u  krejčího na 
zkoušku obleku. Jelikož byla úschova nástroje 
samozřejmě možná, odešel a housle zůstaly ve 
futrále u pokladny za pultem.

Kolem jedné hodiny se objevil v kavárně nový 
elegantně občansky oděný host. Při pití kávy 
uviděl housle a projevil o ně zájem. Ptal se, zda 
je může vidět. Překvapený kavárník mu housle 
ukázal, ale zároveň sdělil, že mu nepatří. Taj-
ně doufal, že se opět dočká zadarmo hezkého 
koncertu a zvýší si obrat či aspoň popularitu 
kavárny. Nový host však na hru nepomýšlel, 
nýbrž pěl ódu a vedl oslavnou řeč nad housle-
mi. Prohlásil, že jde o velmi kvalitní koncertní 
zvukové housle, za které by byl ochoten za-
platit třicet tisíc korun a večer si pro ně přijít, 
budou -li náhodou na prodej.

Kavárník začal větřit dobrý obchod a slíbil zá-
jemci, že se na prodej přeptá majitele. Znalec 
ani odborník na smyčcové nástroje žádný ne-
byl, ale vysoká cena houslí ho zaujala. Navíc 
měl dojem, že ležérní Leo na houslích tolik 
nelpí. Mimo jiné je nechal s  lehkým srdcem 
u  něho v  úschově, aniž by žádal nějakou zá-
ruku.

Když si Leo odpoledne pro housle přišel, udi-
vil ho kavárník otázkou, nejsou -li housle na 
prodej. Striktně prodej odmítal, neboť tento 
hudební nástroj slouží jeho obživě. Leopold 
po dlouhém přemlouvání kavárníkem k pro-
deji houslí nakonec ale s prodejem za dvanáct 
tisíc korun souhlasil. Peníze mu kavárník na 
ruku hotově rád vyplatil, kynul mu profit osm-
nácti tisíc. Nemohl se dočkat večera.

Večer si však zájemce pro housle nepřišel. Ne-
přišel ani druhý, třetí ani další večer. Kavár-
níkovi začínalo pomalu svítat, že naletěl na 
chytře organizovaný podvod. Spontánně a dů-
věřivě se nechal strhnout k pofiderní houslové 
transakci s hosty beze jména, kteří byli nepo-
chybně smluveni. A jak zjistil u krejčího neda-
leko, Leopold tam žádný oblek neobjednal. Co 
nyní s houslemi, když sám nehraje? Přivolaný 
houslový odborník ocenil housle jen na dva 
tisíce korun. Místo výdělku ve výši osmnácti 
tisíc korun prodělal kavárník deset tisíc a na 
tuto příhodu dlouho nezapomněl. Byl hladový 
po penězích nebo měl vyhraněného obchod-
ního ducha?

Text: Štěpán Húsek
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Rozhodnutí
Skutečný příběh z let devadesátých

V únoru 69 oslavila Magda spolu s přítel-
kyní Věrkou sladké 25. narozeniny. Slad-

ké? Jak se to vezme. Věrka se právě rozvedla 
s milovaným mužem a na Magdě zbyla úloha 
utěšovatelky. Proboha proč? Proč se s  Vládí-
kem rozvádíš? naléhala a  nic nechápala. Ne-
chápala ani pak, když se jí dostalo 
odpovědi: Vlastně jen tak, či spíš 
„jen tak ze zásady“.

Že se Věrka vyspala s  kolegou 
z práce, to už Magda věděla. Teh-
dy to byla skoro běžná věc, tyhle 
vedlejší vztahy s  kolegy v  kan-
celáři, a  nedával se tomu zvlášť 
tak velký význam. Prostě stalo 
se. Věrčino vysvětlení, že by se 
po takovém uklouznutí nemohla 
Vládíkovi podívat do očí, to se 
vymykalo chápání všech zasvěce-
ných. Nebo v tom snad bylo něco jiného? Vlá-
ďa koketoval se vstupem do Strany, bylo snad 
tohle pravým důvodem?

Rozvedli je na první stání. Zraněný Vláďa 
odešel bydlet k mamince a Věrka chodila jako 
tělo bez duše. Magdina úloha utěšitelky se stá-
vala stále těžší. Sama v  té době žila už skoro 
rok v jedné domácnosti s kamarádem Oldou, 
o kterém si nebyla úplně jistá, zda je jen dobrý 
a velký kamarád nebo něco víc. Olda byl skvě-
lý a byl na něm ve všem spoleh - ale byla to 
láska?

Všichni v té době uvolněného cestování vyjíž-
děli za hranice, co tedy kdyby se pokusili i oni? 
Olda by zařídil všechno praktické, vymyslel 
trasu a vypůjčil auťák, a Věrka by přišla na jiné 
myšlenky. Krom toho rodiče Magdu přece od-
jakživa utvrzovali v tom, že tenhle život v soci-

alismu není všechno, tak proč 
nevyužít příležitosti a nepodí-
vat se, jak to v té kapitalistic-
ké cizině doopravdy vypadá? 
Lákalo ji, se o tom přesvědčit 
na vlastní oči, měla až po krk 
toho, co jim vykládali v  rá-
diu a  v  novinách. A  Věrka? 
Ta toužila po změně a  aspoň 
jednou v  životě chtěla uvidět 
moře! Bylo rozhodnuto!

A tak srpen 1968 a s ním pří-
chod bratrských vojsk zastihl 

nerozlučný trojlístek za hranicemi. Neměli nic 
než plavky a  konzervy na deset, čtrnáct dní, 
a nápaditý Olda ulil nějaké drobné do kanyst-
ru na benzín. To ještě žádný z nich netušil, že 
na riviéru vůbec nedojedou.

O okupaci Československa se dověděli v Paří-
ži. Kde se vzaly československé vlajky a proč? 
Nerozuměli ani slovu, ale pomalu začínali 
chápat: L‘occupation! Olda teď neměl na sta-
rosti jen jednu ubrečenou holku, ale dvě. Ne-
únavně obě ujišťoval, že jde o „dočasný stav“, 
že Rusové odejdou, že Amerika si tohle nedá 
líbit.

Nerozuměli 
ani slovu, 

ale pomalu 
začínali 
chápat: 

L‘occupation! 
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Magda tu rozhodně nechtěla zůstat natrvalo. 
Co by tu dělala? Věrka začala docela nesmysl-
ně tvrdit, že je doma Vláďa, sice se před něko-
lika měsíci rozvedli, ale teď chtěla za každou 
cenu zpátky k němu, třeba se usmíří? Pomalu 
jim tím oběma začala lézt na nervy. Ke všemu 
Olda oznámil, že nemají peníze. Dali hlavy 
dohromady a rozhodli se odjet do Německa, 
nějak to tam už přečkají! Až se situace vrátí do 
starých kolejí, budou aspoň blíž domovu.

Události se rychle valily. V  Mnichově přijali 
azyl, jestliže chtěli dostat nějakou podporu, 
tak to ani jinak nešlo, a  Olda si našel práci 
na stavbě. Byla jiná, než na jakou byl zvyklý, 
ale chápal, že si nemůže vybírat. Také Magda 
se uchytila jako prodavačka obuvi a  tak jako 
Olda věřila, že až zvládne řeč, najde si lepší 
místo. Stále ještě bydleli ve třech dohromady 
s Věrou a byli všechno, jenom ne šťastní. Když 
Magda zjistila, že čeká rodinu, její smutek se 
zdvojnásobil. Rozhodli se, že se s Oldou vez-
mou, co jiného zbývalo? Že to nebyla ta ob-
rovská láska, o  které snila doma? A  co když 
taková ani neexistuje?

Největší změna se stala s  Věrkou. Stala 
se  zlostná a  mlčenlivá, někdy s  nimi nepro-
mluvila celé dny. V  žádné práci nevydržela 
dlouho, Olda táhnul finančně všechno hlavně 
sám a měl toho akorát dost. Navíc neměli moc 

místa, až se narodí malý človíček, bude jim ten 
Věrčin pokojík sakramensky scházet! Doufali, 
že se Věrka dovtípí a zařídí se konečně někde 
poblíž sama pro sebe, ale dny ubíhaly a Věra 
nic. Olda začal uvažovat, jak jí to co nejšetr-
něji sdělit, překážkou byla Magda. Byla Věrči-
nou přítelkyní, kam až sahala její paměť a stále 
se cítila za ni tak nějak odpovědná.

A pak se to stalo. Věra zmizela bez rozloučení 
a ze dne na den. Magda chodila kolem skříně 
s  jejími věcmi a  nechápavě zírala do prázd-
ných zásuvek. Šaty, boty, všechno zmizelo. 
Doufali, že si našla někde malý byt a neví, jak 
jim to říct. Každý den čekali, že se ozve, ale po 
Věrce jako by slehla země. Po čase měla Mag-
da s Oldou jiné starosti, najednou bylo třeba 
zařídit tolik věcí! Magda udělala seznam, kte-
rý se stále rozrůstal, a kde na to všechno vzít? 
Vedle postýlky, kočárku a základní výbavičky 
bylo potřeba tolika věcí!

S příchodem maličké Magdy na svět se všech-
no změnilo. K lepšímu. Najednou přestalo být 
mnohé důležité, dokonce i to, že nemají moc 
peněz. Prostě bylo třeba každý den pořádně 
zabrat. Malá jim to vynahradila. S  ní přišla 
i láska, ta s tím velkým eL.

Magda sice stále toužila po domově, ale ten 
pravý byl tam, kde byl Olda a jejich malá.

Těch jednadvacet let do Sametové revolu-
ce v 89. roce uteklo jako mávnutí čarovného 
proutku. Aspoň tak to Magdě připadá při po-
hledu nazpět. Koncem roku 1990 se všichni 
vrátili do Čech. Odbavení v  Rozvadově pro-
běhlo až neskutečně jednoduše. Pak už vní-
mali jen atmosféru domova. Už 10.  prosince 
se zúčastnili společné nedělní manifestace na 
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běhlo až neskutečně jednoduše. Pak už vní-
mali jen atmosféru domova. Už 10.  prosince 
se zúčastnili společné nedělní manifestace na 
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Čtení na volnou chvíli

Václavském náměstí. Všechny ovládla společ-
ná euforie. Pocit, že teď jsou zase jeden, jeden 
malý, ale svobodný národ. Jenže právě tohle se 
brzy ukázalo jako klamné. Všude naráželi na 
to, že odešli, že tady neprožili těch zatracených 
jednadvacet let, že jsou jiní.

S Věrkou se Magda potkala náhodou a shledá-
ní bylo rozpačité. Bývalé kamarádky najednou 
zjistily, že stojí každá jinde. Věrka se vrátila už 
před 20 lety, zažila normalizaci a přijala pro-

pagandu „exulant rovná se zrádce.“ Obě mlu-
vily jinou řečí a příkop byl hluboký.

S mnoha lidmi se ho nepodařilo překročit do-
dnes.

Text a foto: Blanka Kubešová
Český dialog, www.cesky-dialog.net  

* * *

Nemoci

Choď pilně k doktorovi, nemoc se už vždycky najde. (vietnamské  přísloví)
Lékařská věda tak pokročila, že dnes už člověk jen málokdy zemře bez 
lékařské pomoci.

(M.  Kopecký)

Ošetřující lékaři mají vždy pravdu, dokud pacient žije. Až pitva 
a bezcitný anatom způsobí změnu 

(R.  Gordon)

Když se vaše choroby nemění, je nejvyšší čas vyměnit lékaře. (P.G. Cesbron) 
Lékařská věda udělala tak závratné pokroky, že prakticky nenajdeme 
zdravého člověka. 

(A. Huxley)

Netrpělivý lékař je jako slepé střevo. Je nejen stále podrážděný, ale i ve 
své funkci zbytečný.

(R. Koch)

Když lékař pojmenuje tvoji chorobu, neznamená to ještě, že ví, co ti je. (A.Bloch) 
Každý lékař dokáže vyléčit; přinejmenším z iluzí o medicíně. (Jan Neruda) 
Když už je po operaci nemůže nikdo dokázat, zda byla potřebná. (G.B. Shaw) 
Člověk je zdravý, když ho pokaždé bolí někde jinde. (M. Twain)
Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a člověk se každý den dozví 
něco nového. 

(Markus Aurelius)

Zdraví jsou jen ti, kteří ještě nevědí, že jsou nemocní. (D. Radovič)
Všechny nemoci vznikají dílem ze stresu, dílem ze slabosti organismu, 
jenom nemoci pohlavní jsou z potěšení.

Text: Vladimír Vlasatý



Krajanský spolek Beseda Svatopluk Čech
vás srdečně zve na literární večer s básnířkou

Janou Marií Jarolímkovou
spojený se křtem sbírky „Frauensache- ženská otázka“

V neděli 26. března 2017 v 16 hodin
Galerie Krause, 8330 Pfäffikon-ZH, Tumbelenstrasse 37

Hudební doprovod
Kytara- Richard Tichý

Housle- Susanne Mützenberg-Margolis

Vstupné zdarma/ dobrovolný příspěvek
Občerstvení zajištěno

Vernisáž v Galerii Krause pod názvem Frauensache probíhá 11.3. od 17:00.

* * *

Pozvánka
Jarní bernské krajanské setkání s promítáním filmu se koná

v pátek 10. března 2017.

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

Segantinistrasse 26, Tram č. 7 Burgernziel.
Těšíme se na setkání s Vámi. Informace, přihlášení:

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

Srdečně zve Sokol Bern
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Z činnosti spolků

Víkend v Mörlialp - hodnocení

Trochu jsem váhala, zda tento článek vůbec psát…

V pátek navečer jsme se vypravili směr kanton Obwalden do jedné chalupy v Mörlialp. Sešlo 
se nás tam celkem šedesát pět dětí a dospělých.

A jak je zvykem, člověk hodnotí pozitiva a negativa. Většinou začínáme negativním. Vzhledem 
k tomu, že bych měla málo místa na to pozitivní, negativní vynechám. Vnější faktory - počasí 
pohádkové, sníh ideální, slunce v pravý čas. Vnitřní - bydlení pohodlné, příjemné a čisté, kuchyně 
pohádková, díky všem v kuchyni! Už dlouho jsme tak dobrou kuchyni nejedli, kam se hrabou 
restaurační zařízení.

Zpívání českých písniček za doprovodu kytary a praskajícího dřeva v krbu, vykouzlilo hřejivou 
náladu a  něžné vzpomínky na domov. Vládla zde přátelská atmosféra, dětí bylo jako smetí, 
mnoho zábavy a pokud někde nějaká maličkost, úsměv to napravil za vteřinu. Sice jsme nepřišli 
na to, kdo si tajně půjčil naše boby, ale doufám, že si je náležitě užil.
A organizátorka paní Zuzana i v radostném očekávání zvládla víc než my všichni dohromady. 

Klobouk dolů a velké díky!

Ano, váhala jsem psát tento článek, 
protože po přečtení bude zřejmě 
každý chtít přijet do Mörlialp a  to 
by se musely asi pronajmout chalupy 
dvě.

Text: Jana Marie Jarolímková
Foto: Český klub Zürich
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Na čísílka jen obecně 

ZPRAVODAJ začíná svůj jubilující padesátý ročník. Když ten čas tak „hrozně letí“!

Takže začněme? A  jaksi oklikou? Mimo-
chodem: 19.  listopadu  2016 vyšlo číslo 

britského časopisu NEW SCIENTIST, jímž 
se dávalo jeho čtenářům na vědomí, že prv-
ní jeho číslo vyšlo již před 60 lety. Takže tomu 
bylo jen o 10 (či 11?) let dříve než se to při-
hodilo tomuto ZPRAVODAJI. Tehdy (roku 
1956) bylo nás lidí na této Zemi pouze něja-
kých 2,8 miliard. (Dnes je nás dvaapůlkrát víc. 
Tedy 7,3 miliard.) A tehdy to bylo teprve nece-
lých 12 let od konce nesmírně kruté (a zprvu 
zcela „nevypočitatelné“ a  hned jako „druhá 
světová válka“ neviděné) války. Pokud se týká 
obecně vědy, ještě tehdy ještě neexistoval žád-
ný model mikročástic. Pokud jde o poznávací 
hemžení lidí na „naší“ zeměkouli, tak tehdy 
se podařilo teprve po třetí dosáhnout jižního 
pólu. Vrcholek Everestu byl tehdy zdolán za-
tím jenom dvakrát. I když již existoval termín 
„velký třesk“ (přitom formulovaný původně 
s  jistou jízlivostí), celá kosmogonie (tj.  teorie 
vzniku kosmu) – s kosmologií (tj.  teorií jeho 
popisu) – byla zatím spíše jen výzvou intelektu 
pouze těch, kdo v té oblasti zkoumali a pátrali. 
I když již v některých dalších oblastech nemá-
lo v poznatcích svítalo. Např. byla již znovuo-
bjevena DNA (deoxynukleová kyselina; to již 
roku 1943, během války) a byla brzy známa její 
struktura (dvoušroubovnicovitá; roku 1953). 
A  asi by se zde mělo připomenout, že právě 
onoho výše citovaného roku 1956 byl na svě-
tě první komerčně prodaný komputer, a to za 
49 000 dolarů; tehdy – „pochopitelně“ – osa-

zený vakuovými lampami (zatím ještě neexis-
tovaly transistory). A také tehdy – stále před 
pouhými 60 lety – se teprve začala v průmys-
lově rozvinutých zemích rozvíjet televize. Ješ-
tě neobíhal žádný umělý satelit tu naši Zemi 
(k tomu došlo až 4. října o rok později; byl to 
ten proslulý „Sputnik“, vyslaný na oběžnou 
dráhu tehdejším SSSR). A kupodivu, již tehdy 
se ve zmíněném časopisu objevila stať na téma 
CO2, přitom hned v  souvislosti s  možnými 
klimatickými změnami (což by nás mělo už 
nemálo trápit v naší současnosti!).

A  je tu hned další jubilant; jen o dva měsíce 
dřív (ale o pořádnou šňůru let před oběma za-
tím zmíněnými jubilanty). V srpnu 1845, tedy 
již před víc jak 171 roky, spatřil své „světlo svě-
ta“ SCIENTIFIC AMERICAN. Umíme si vů-
bec představit tu tehdejší dobu? Třeba jenom 
v  kontextu Střední Evropy? Naše historické 
země (tj. Čechy, Morava a „naše“ část Slezska) 
spadaly do pravomoci Rakouského mocnář-
ství, že? Ještě tehdy neexistovalo Rakousko-
Uhersko. Chybělo dva a půl roku do „revoluč-
ního roku 1848“. Teprve nedávno předtím se 
začalarozšiřovat železniční doprava a to zprvu 
jen pro přepravu nákladů. Takže – aby to bylo 
aktuální  – právě v  tom zrovna zmiňovaném 
srpnu 1845 byla zprovozněna trať z Olomou-
ce do Prahy (v délce 250 kilometrů); a krátce 
nato, roku 1849, začal provoz na trati z Brna 
do Č. Třebové (s délkou 90 kilometrů a s 11 tu-
nely). Nu a ovšem, ti, kteří pustili do světa ci-
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tovaný americký, vědě zasvěcený nový časopis, 
přirozeně neopomněli hned pochválit Mor-
seův vynález telegrafu, jako „zázrak daného 
věku“, a také některé patenty, ulehčující lidskou 
práci. A  potom, o  víc jak půl století později 
(raději přesně: roku 1899), toto periodikum 
si dovolilo trochu si zašpásovat kolem bicyk-
lů a automobilů; neboť tehdy zrovna nastával 
čas k dramatické změně v silniční dopravě. To 
tehdy se nakláněl čas nebezpečně blízko již 
další změně, mnohem fantastičtější, ovšemže. 
Copak se hned v dalším desetiletí neobjevilo 
první letadlo? Copak se již tehdy nedumalo 
nad tím, zda vůbec bude moci něco mnohem 
těžšího než vzduch létat? (Takže to teď máme 
za sebou teprve něco málo jak sto let rozvoje 
letadel)? Má potom smysl si připomínat, že ve 
vědě se nejen komentuje to, co zrovna nového 
vzniklo, ale rovněž se – někdy snad zcela bez 
přijatelných a žádoucích zábran – sní o  tom, 
co sice zatím neexistuje, ale „co kdyby“? Takže 
třeba se již roku 1954 objevil v právě teď sledo-
vaném časopisu článek o  možném uplatnění 
počítačů v obchodě. (Nezapomeňme, že tehdy 
instalovat počítač znamenalo mít k dispozici 
dvě prostorné místnosti, takových dvakrát as-
poň 5 x 5 metrů, a na výšku aspoň metry čtyři, 
aby se do jedné z těch místností mohl umístit 
ovládací stůl a  kolem všech stěn od podlahy 
ke stropu bedny s lampovými elektronkami; ta 
druhá místnost byla nutná k zajištění nezbyt-
ného ochlazování dané aparatury. Fakt, ne-
přeháním! Tak to vypadalo třeba na počátku 
60. let u nás, v tehdejší Československé socia-
listické republice tam, kde byl takový počítač 
instalován. Nuže, a pokud jde o programování 
možných úkolů pro tento zrovna zmiňovaný 
počítač, budiž hned řečeno, či připomenuto, 

že každé případné písmeno bylo třeba pře-
dem „inzerovat“ jako specifický znak odliš-
ný od možného přímého číselného významu 
uplatněných symbolů; tudíž bylo pochopitelně 
nutné každé písmeno specificky programovat, 
k odlišení od třeba zrovna zaváděných číslic. 
Do paměti počítače se údaje přenášely na děr-
ných štítcích).

Teď jenom maličko odskočím v  čase vpřed. 
Ale v  souvislosti s  tím rovněž současně se 
potřebuji dostat zhruba o  deset tisíc let na-
zpět. Poslední velká  – a  tak zároveň geolo-
gicky charakterizovaná  – éra, započavší jako 
„holocén“, takto začala před 11 700 lety (jako 
poslední fáze tzv. čtvrtohor). To tehdy drama-
ticky ustoupilo velké zalednění. Hladina moří 
stoupla postupně vůči pevninám řádově o sto 
metrů. S následným významnějším kolísáním 
jak teplot, tak procesů souvisících s  tvorbou 
kontinentů. Na samém konci toho holocénu 
jsme zatím stále ještě donedávna byli. Přitom 
před pouhou půl druhou desítkou let se objevil 
zcela nový název pro naši současnost. A niko-
liv pouze název. Protože se mělo pochopitelně 
hned počítat s tím, že se bude sám výraz auto-
maticky spojovat s případnými doložitelnými 
změnami uchovanými také geologicky…

Takže roku 2000 se vydal na výchozí svou 
pouť nečekaně zvláštní termín  – „antropo-
cén“; jehož výchozí významovou složkou je 
z  antické řečtiny pocházející výraz „anthro-
pos“ (tj.  „člověk“). Čili: epocha, významně 
ovlivněná přímo člověkem. Není to přehnaná 
charakteristika? (Kolika jen stavbami se za po-
sledních pár tisíciletí změnil třeba povrch naší 
země! Kolika rozmanitými záměry jsme jako 
lidstvo změnili a  měníme rovněž její porost! 
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Text: Miloš Dokulil

A jak také až v posledních dvou staletích vý-
razně měníme navíc její ovzduší! A spolu s tím 
doprovodně – a zjevně – i klima! I když o tom 
klimatu se mnohdy diskutuje jako údajně nee-
xistujícím problému).

A pokud tu je s námi nový termín, samozřej-
mě nám posléze nezbývá než také určit, kdy 
a  proč asi zrovna to nově vymezené období 
začíná. Řada okolností napovídá, aby antro-
pocén započal své působení k roku 1950. Jak 
výrazně za těch takto vytčených šest desetiletí 
(a  pár jenom ještě intenzivněji probíhajících 
jednotlivých následných let) všude kolem nás 
přibylo třeba jen betonu nebo plastů! (Také 
ovšem ve zjevné souvislosti s tím, jak nás lidí 
na zeměkouli stále horentně přibývá). Anebo 
o kolik víc je teď v našem ovzduší kysličníku 
uhličitého či metanu! (Teď zatím možná není 
nutné rozvádět, že po roce 1945 nějaký čas ko-
lem nás přibývalo rovněž plutonia 239 a 240; 
třeba též v souvislosti s testováním jaderných 
pum.) Je tu ovšem stále mezi námi vtíravá 
otázka, zda se lidstvu podaří zvolnit  – ne -li 

zcela zastavit – cestu k šesté vlně biologického 
vyhubení života na „naší“ Zemi. Životní pro-
středí opravdu nemáme v žádoucím stavu! Jen 
věda nebo technologie si s tím samy neporadí. 
(Ani čistě politickými kroky problém nezmizí. 
Mj. také demograficky se musí mnohé drama-
ticky v  určitých oblastech světa změnit; a  to 
nepůjde rychle, ani snadno; již s ohledem na 
náboženské podhoubí té problematiky, pokud 
jde o možnou kontrolu porodnosti. Též to, ko-
lik nás lidí zde žije, výrazně ovlivňuje nároky 
spojené s kvalitou života.) 

Asi by se zatím nemělo zamluvit a  zapome-
nout na to, že ZPRAVODAJ teprve tímto za-
hajovaným ročníkem ukončí první padesátku 
svých ročníků. Takže – lidskýma očima nahlí-
ženo – má ještě dost daleko do penze! A pro-
to mu přejme, ať vydrží pro nás všechny co 
nejdéle a plní informační funkci převážně pro 
Čechy a Slováky žijící ve Švýcarsku i nadále.

Asi by se zatím nemělo zamluvit a zapomenout na to, že ZPRAVODAJ teprve tímto zahajovaným 
ročníkem ukončí první padesátku svých ročníků. Takže – lidskýma očima nahlíženo – má ještě 
dost daleko do penze! A proto mu přejme, ať vydrží pro nás všechny co nejdéle a plní informační 
funkci převážně pro Čechy a Slováky žijící ve Švýcarsku i nadále.
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Text: Miloš Dokulil
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Rok, ročník a narozeniny

Narodil se Honzíček. Ještě to vloni stihl, 
narodil se 30.  prosince. Tímto dnem 

vstoupil do prvního roku svého života, který 
dovrší v prosinci 2017. Honzíček bude na vše-
lijakých úředních listinách veden pod roční-
kem 2016, stejně jako jeho o (sice necelý, ale 
skoro) rok starší sestra Anička, která spatřila 
světlo světa začátkem ledna – pilní to rodičo-
vé.

O tři dny později se narodil sousedův Pepíček, 
i když prakticky stejně starý (mladý), už s roč-
níkem 2017.

Pohlédněme do budoucnosti.

U sousedů přibude Pepíčkova sestra Vlastička, 
narodí se koncem roku sedmnáct – i oni, dvě 
děti pilných rodičů. Dva ročníky, kluci stejně 
staří a děvčata o dva roky od sebe.

Časem se z Honzíčka stane Honza, všichni od-
loží dětské botičky i ta ostatní „íčka“, a tím se 
dostávám k poslednímu slovu z titulku, k na-
rozeninám.

Náš čtyřlístek bude mívat veselého Silvestra, 
zcela prakticky se dohodnou, že využijí sy-

nergie a  budou slavit narozeniny společně, 
legrace přibude a náklady se rozdělí. Začnou 
s tím na Silvestra 2035, Honza a Pepa slaví na-
rozeniny devatenácté, Anna dvacáté a  Vlasta 
osmnácté.

Roky, ročníky, narozeniny – vcelku zamotaná 
časová a terminologická situace, ale snad tento 
příklad hypotetických plodných rodin trochu 
vysvětlil pojmy kolem jubileí Zpravodaje.

Zpravodaj se mezi světovým tiskem objevil 
hned po okupaci 1968.

Na úředních listinách je tudíž veden pod roč-
níkem 1968. První rok svého života, své exis-
tence, dovršil v  září  1969. Tehdy, ve druhém 
ročníku, slavil své první „narozeniny“, desáté 
v  roce 1978, v  jedenáctém ročníku vydává-
ní. Letos je tedy v ročníku padesátém, i když 
50. narozeniny bude slavit až za víc než rok, 
v září 2018.

Vše jasné? Když ne, nelámejte si hlavu, kdo 
chce, důvod k  oslavám a  radosti ze života 
si najde vždycky, výročí nevýročí.

Krásný 2+KK+TV, Praha 5 – U Kříže, na metru od Fr. 70 / noc + garáž. Tel.: 079 216 56 40

10-03-002

* * *

Text: Helena Springinsfeld



Narozeniny se slaví - obzvláště 
jsou   -li to pětadevadesátiny. Ty 
právě s  námi oslavila starostka 
Sokola Bern, sestra Věra 
Baeumeltová. Ve velmi dobré 
náladě, s  různými atrakcemi 
a  při pravé české svíčkové 
(kterou mimochodem pro 25 
lidí sama připravila). Děkujeme 
Věře a  přejeme jí do dalších 
let hodně zdraví, spokojenost, 

dobrou náladu. Její radost ze  života a  duševní i  tělesná 
zdatnost je záviděníhodná. Jen tak dál.

Jednota Bern

* * *

Dopis

Milá Adélko,

S  velikou radosti jsem četla Tvou nabídku, 
že vezmeš redaktorství našeho ZPRAVODAJE 
a ještě vetší jsem měla, když jsme se na první 
schůzi v loňském roce poznaly. V prvním čísle 
tohoto roku jsi se čtenářkám a čtenářům před-
stavila a já Tě za sebe, za předsednictvo a výbor 
svazu spolku srdečně zdravím v našem kruhu. 
My všichni se těšíme na spolupráci s  Tebou! 
Jsem ráda, že Zpravodaj bude vycházet i nadá-
le – však jsme se snažili už celou dobu udržet 
jeho žerď – pomalu za každých okolností.

Milý Andreji,

Tobě mnoho díků za Tvou práci a  snahu, 
aby  Zpravodaj vycházel pod Tvou taktovkou 
až do konce roku 2016.

Velmi si vážím Tvého úsilí udržet Zpravodaj 
pro naše čtenáře a  srdečně děkuji za sebe, 
předsednictvo a výbor svazu spolku, že se Ti 
to podařilo.

Přejeme Ti do dalších kroků života vše ne-
jlepší a doufám, že se stejně v budoucnu setká-
me - někde, někdy…

Tak buď vítaná Adélko mezi námi a Tobě Andreji jen vše dobré.

Maria Cron - předsedkyně SSCS
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Literární čtení s Jaroslavem Rudišem

Z  „Národní třídy“ ke „Slonům v zahradě“: ve čtvrtek 19. ledna proběhlo v Aargauer Literaturhaus 
vzrušující čtení s českým spisovatelem Jaroslavem Rudišem a bernskou spisovatelkou Meral 

Kureyshi. Oba mluví o svých protagonistech, které rádi konfrontují ve výjimečných situacích, 
ve vybraných scénách, nebo je vábí k novým začátkům.

Jaroslav Rudiš (*1972) Autor románů Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec pun-
ku v Helsinkách a Národní třída. S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil úspěšnou komikso-
vou trilogii Alois Nebel, podle které vznikla divadelní hra a v roce 2011 také mezinárodně 
úspěšný film režiséra Tomáše Luňáka oceněný Evropskou filmovou cenou. Je spoluautorem 
několika českých a německých rozhlasových a divadelních her i filmových scénářů. Za své 
knihy získal Cenu Jiřího Ortena a čtenářskou cenu Magnesia Litera. S Jaromírem 99 založil 
také skupinu Kafka Band, se kterou vydali album „Das Schloss“. Žije a pracuje mezi Českou 
republikou a Německem. Píše česky i německy.

Foto: z příspěvku Aargauer Literaturhaus Lenzburg 
https://www.facebook.com/Aargauer-Literaturhaus-Lenzburg-306019612845139/

Text: Hana Blašková 
Informace z http://rudis.cz
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Osmdesát let Čapkovy „Bílé nemoci“

V dnešní době na počátku dvacátého prv-
ního století neztratila tato vizionářská 

hra Karla Čapka nic na své děsící aktuálnosti 
a  připomíná nám, že lidstvo je naprosto ne-
poučitelné ve své kontinuální snaze samo sebe 
zničit. A proto i v dnešní době je víc než ak-
tuální připomínka, že státy i  v  Evropě či na 
jejím okraji pokračují vítězně ve snaze válkou 
a  vražděním si podrobit jiné národy a  stá-
ty. A dobře se jim to daří, zatímco ta huma-
nističtější část lidstva se nedokáže domluvit 
na účinné protiakci. A tak jako od roku 1938 
spějeme k velkým či menším válkám a k  ra-
dostnému zabíjení lidí, jen když je to alespoň 
malý kousek od nás. Ve víře, že se velcí vra-
hové a  diktátoři zastaví před hranicí našeho 
státu, města nebo alespoň našeho domu.

A v této iluzi jsme nepřekonatelní.

Karel Čapek tuto skutečnost geniálně ztvárnil 
ve svém románu Bílá nemoc v roce 1937. Karel 
Čapek v předmluvě k Bílé nemoci v roce 1937 
také napsal: „Jeden z charakteristických znaků 
poválečného lidstva je ústup od toho, čemu 
se tu a tam skoro s opovržením říká humanita; 
v  kterémžto slovu je zahrnuta zbožná úcta 
k  životu a  právům lidským, láska k  svobodě 
a  míru, usilování o  pravdu a  spravedlnost 
a  jiné mravní postuláty, které byly v  duchu 
evropských tradic až dosud považovány 
za smysl lidského vývoje.“

Tento román byl zdramatizován a  jako 
rozhlasovou hru ji v roce 1958 Český rozhlas 
natočil. U příležitosti osmdesáti let ji v lednu 
letošního roku vysílal znovu a to v původním 
znění. Redakce doporučuje tuto rozhlasovou 
hru k poslechu svým čtenářům a to na webu 
Českého rozhlasu.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3373859

Text: Jan Hýsek
Foto: z filmu Bílá nemoc, Adéla Benešová



26 Zpravodaj 1/2017

Kultura

Osmdesát let Čapkovy „Bílé nemoci“

V dnešní době na počátku dvacátého prv-
ního století neztratila tato vizionářská 

hra Karla Čapka nic na své děsící aktuálnosti 
a  připomíná nám, že lidstvo je naprosto ne-
poučitelné ve své kontinuální snaze samo sebe 
zničit. A proto i v dnešní době je víc než ak-
tuální připomínka, že státy i  v  Evropě či na 
jejím okraji pokračují vítězně ve snaze válkou 
a  vražděním si podrobit jiné národy a  stá-
ty. A dobře se jim to daří, zatímco ta huma-
nističtější část lidstva se nedokáže domluvit 
na účinné protiakci. A tak jako od roku 1938 
spějeme k velkým či menším válkám a k  ra-
dostnému zabíjení lidí, jen když je to alespoň 
malý kousek od nás. Ve víře, že se velcí vra-
hové a  diktátoři zastaví před hranicí našeho 
státu, města nebo alespoň našeho domu.

A v této iluzi jsme nepřekonatelní.

Karel Čapek tuto skutečnost geniálně ztvárnil 
ve svém románu Bílá nemoc v roce 1937. Karel 
Čapek v předmluvě k Bílé nemoci v roce 1937 
také napsal: „Jeden z charakteristických znaků 
poválečného lidstva je ústup od toho, čemu 
se tu a tam skoro s opovržením říká humanita; 
v  kterémžto slovu je zahrnuta zbožná úcta 
k  životu a  právům lidským, láska k  svobodě 
a  míru, usilování o  pravdu a  spravedlnost 
a  jiné mravní postuláty, které byly v  duchu 
evropských tradic až dosud považovány 
za smysl lidského vývoje.“

Tento román byl zdramatizován a  jako 
rozhlasovou hru ji v roce 1958 Český rozhlas 
natočil. U příležitosti osmdesáti let ji v lednu 
letošního roku vysílal znovu a to v původním 
znění. Redakce doporučuje tuto rozhlasovou 
hru k poslechu svým čtenářům a to na webu 
Českého rozhlasu.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3373859

Text: Jan Hýsek
Foto: z filmu Bílá nemoc, Adéla Benešová

27Zpravodaj 1/2017

Rozhovor

Blogerka Hanka Hurábová

Je tomu pár měsíců, co jsem se seznámila se sympatickou blogerkou Hankou 
Hurábovou, která od roku 2012 začala psát svůj blog. V roce 2014 se s celou rodinou 

přistěhovala do Švýcarska a na blogu tak začala dokumentovat nejen rodinné výlety 
právě po Švýcarsku, ale také to, jaké to je v této zemi žít.    

Hezký den, Hanko. Je těžké stát se “Švýcar-
kou”?

Nevím, jak je to těžké pro ostatní, ale u nás se 
to sešlo dost náhodně a rychle. Upřímně řeče-
no, my jsme cíleně Švýcarsko nehledali, ono si 
našlo nás. Manžel dostal zajímavou pracovní 
nabídku, a musel se rychle rozhodnout, jestli 
ji přijme.

Pomyslela jste si někdy v životě, že budete žít 
ve Švýcarsku?

Žít chvíli v zahraničí byl můj sen, ale že to 
bude Švýcarsko, to by mě nikdy nenapadlo!

Co vás přesně do Švýcarska přivedlo? V ja-
kém městě v tuto chvíli žijete?

Jak už jsem zmínila výše, do Švýcarska nás 
přivedla manželova práce. V létě 2014 dostal 
nabídku tady pracovat a na podzim jsme se 
stěhovali. Bydlíme ve vesnici asi 20 kilomet-
rů od hlavního města Bernu, na kraji regionu 
Emmental, který je známý svým typickým sý-
rem s dírami.

Protože jste ve Švýcarsku krátce, napadá mě 
otázka, jak se domluvíte?

Švýcaři jsou velmi dobře jazykově vybavení, 
takže zpočátku nebyl vůbec problém domlu-
vit se anglicky. Ale od začátku našeho pobytu 
se učíme německy. Navíc bydlíme v oblasti, 
kde se mluví bernským dialektem, takže se v 

podstatě musíme učit dva jazyky najednou. 
A i když samozřejmě ještě nemluvíme plynně 
(k tomu máme opravdu ještě daleko), místní 
dokážou ocenit, když se snažíte mluvit po “je-
jich”.
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vhodné pro venkovní aktivity, můžete na blo-
gu najít i kreativní tipy pro deštivá odpoledne.

Došla jsem k článku Evropa je jedna velká 
vesnice, kde se pravděpodobně poprvé 
vyznáváte ke stěhování do Švýcarska. Jak jste 
se s tímto krokem smířili vy jako rodina? A 
co příbuzní a kamarádi?

Děti byly v době stěhování ještě malé, takže 
si celou změnu zpočátku moc neuvědomova-
ly. Pro ně bylo hlavně důležité, že jsou s 
námi. Pro naše rodiče a kamarády to byl 
opravdu šok, protože jsme s nimi mož-
nost, že se budeme stěhovat, dopředu ne-
probírali. Nechtěli jsme je plašit, dokud 
nebude všechno jisté. Naštěstí náš všichni 
v našem rozhodnutí podpořili a přáli nám 
štěstí.

Jak často se jezdíte podívat na rodnou 
hroudu do České republiky?

Jezdíme třikrát ročně – na Velikonoce, na 
pár týdnů letních prázdnin a na Vánoce. 
Mezitím jezdí návštěvy za námi, takže le-
tos jsme se rozhodně necítili odtržení od 
rodiny a přátel.

Jaké je Švýcarsko? Co jste si na něm 
zamilovala? A je něco, co naopak ráda 
nemáte?

Švýcarsko jsme si s manželem zamilova-
li doslova na první pohled. Je tady nád-
herná příroda, kterou nás baví na našich 
výletech objevovat. Pak taky samozřejmě 
miluju švýcarský sýr a čokoládu. Jednou 
z věcí,  nad kterou nám však ze začátku 
zůstal rozum stát, bylo, když jsme zjistili, 
že Švýcarsko je země, kde se prakticky ne-
krade. Lidé tady běžně nechávají nepřivá-

zaná kola před domem nebo grily a zahradní 
nábytek na neoploceném dvorku. I nám se jed-
nou stalo, že jsme nechali před domem auto s 
klíčkem v zapalování a ráno stálo netknuté na 
svém místě. To nelze nemilovat. Ale ve větších 
městech je to asi jiné.

Na druhou stranu je Švýcarsko trochu zvláštní 
tím, že je hodně sešněrováno předpisy, které 
není radno porušovat.
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Jací jsou Švýcaři? Našla jste si ve Švýcarsku 
spřízněné duše?

O Švýcarech se říká (a oni sami to přiznáva-
jí), že jsou vůči cizím lidem uzavření a docela 
dlouho trvá, než si někoho pustí k tělu. Mu-
sím to zaklepat, ale měli jsme tady ohromné 
štěstí na lidi (i když ne všichni jsou Švýcaři) 
a díky nim se tady necítíme tak sami. Naše 
děti si tady vcelku rychle našly kamarády a už 
se bez problémů domluví, což nás velmi těší. 
Díky jejich kroužkům poznáváme další rodiče 
a snažíme se budovat další vztahy a pomalu se 
integrovat mezi místní.

Předpokládám, že hodně přátel a rodinu 
máte v ČR. Jakým způsobem komunikujete?

Díky Bohu, že žijeme ve 21. století a existuje 
internet! Takže kromě klasického telefonické-
ho kontaktu hodně využíváme Skype a další 
aplikace, které nám komunikaci usnadňují.

Jak funguje švýcarská pošta?

Se švýcarskou poštou máme zatím velmi 
dobré zkušenosti. Velkým překvapením 
pro nás ze začátku bylo, že ke každé 
domovní schránce patří ještě skříňka na 
objemnější 
dopisy nebo balíčky. A ta není zamčená. 
Souvisí to s tím, jak jsem zmiňovala výše, 
že se tady prakticky nekrade. Pokud se 
balíček do skříňky nevejde, pošťák ji 
jednoduše nechá přede dveřmi, kde jej pak 
nedotčený najdete.

Chybí vám něco z Čech?

Rodina a přátelé, to musím zmínit na prvním 
místě. Pak taky české pivo.

Rozhovor: DeliBarry 
https://www.delibarry.com/cz/blog/rozhovor-hanka-zivot-ve-svycarsku/

Foto: z archivu Hanky Hurábové http://adinajustina.blogspot.ch 
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Než jsme se 
přestěhovali do 
Švýcarska, strá-
vili jsme spous-
tu času na hle-
dáním internetu 
a  zjišťováním, 
jak to tady cho-
dí. Samozřejmě 
strejda Google 
není vševědou-

cí a na některé věci si člověk musí přijít sám 
a zjistí je, až když tady žije. A o různých zvlášt-
nostech, na které jsme narazili za dva roky po-
bytu tady, bych vám ráda povyprávěla v sérii 
krátkých článků, chcete -li sloupků. Dnes za-
čnu třeba tím, jak to tady funguje s takovým 
praním. Ve Švýcarsku má totiž praní svoje 
pravidla. Možná si ťukáte na čelo, jaká že to 
pravidla se mohou týkat praní, ale uvědomte 
si, že bydlíme v zemi, kde mají pravidla a po-
řádek zdejší lidé doslova v krvi.

Takže jak to tedy s praním funguje: pokud ne-
bydlíte ve vlastním domku, je součástí bytové-
ho domu suterénní místnost, tzv. Waschküche 
- v doslovném překladu prací kuchyň, jedno-
duše prostě prádelna. Tady se nachází jedna či 
více praček (záleží, kolik je v domě bytových 
jednotek), většinou i sušička a místnost na su-
šení prádla. Nevím, kdo a proč tento způsob 
praní ve Švýcarsku zavedl, napadá mě snad, že 
to mohlo být myšleno jako místo sousedského 
setkávání? Ale asi vám nemusím zdůrazňovat, 
že zpočátku jsem se tohoto systému docela 
obávala. Nedokázala jsem si  totiž představit, 
že budu muset běhat nahoru dolů s  koši pl-
nými špinavého prádla. Co když nedejbože 
někde po cestě vytratím spodní prádlo?! Co 

když děti přijdou špinavé z  hřiště, prádelna 
bude celý den obsazená a já jim nebudu mít co 
obléct další den do školky? Tyto a další obavy 
se mi honily hlavou.

Ty se ještě znásobily, když jsem zjistila, že 
na  každé praní by se měl člověk zapsat do 
„pracího plánu“. To aby ostatní věděli, kdy 
bude pračka obsazená. Nám naštěstí správ-
cová domu, ve kterém bydlíme, řekla, že není 
nutné se do plánu zapisovat. Nicméně dopo-
ručila, abych jako žena v  domácnosti prala 
spíše přes den a v týdnu, protože pracující pe-
rou po večer, anebo o víkendu. Přesněji řečeno 
jen v sobotu, v neděli se totiž nepere. V neděli 
je obecně ve Švýcarsku „den klidu“ - obchody 
jsou tady (až na pár výjimek jako jsou malé 
pekárny, anebo benzínky) také zavřené. To 
si člověk, který se sem přestěhuje z Prahy, kde 
i o nedělní půlnoci někde sežene čerstvé rohlí-
ky, dokáže těžko představit. Na  druhou stra-
nu mi to trošku připomnělo moje dětství, kdy 
také bývalo u nás bývalo všude zavřeno. Když 
v  neděli chyběla nějaká surovina na upečení 
bábovky, prostě se zazvonilo u sousedů a po-
třebná ingredience se vyptala. Jó, to byly časy, 
vzpomínáte?

Ale zpátky k  praní. Neříkám, že mi tento 
systém plně vyhovuje - taky jsem se párkrát 
naštvala, když jsem zjistila, že je v „můj“ pra-
cí den prádelna obsazená a  já mám zrovna 
přichystané tři várky na vyprání (mámy asi 
pochopí, že toto dokáže rozhodit plán :)), 
ale není to nic, na co by si člověk nezvykl. Je to 
jedna z  mnoha zkušeností, o  které je člověk 
bohatší tím, že žije v jiné zemi. A to je na tom 
to hezké.

Švýcarsko

Text: Hana Hurábová
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Souhrn zpráv

Federer triumfoval

V australském Melbourne triumfoval Federer 
v napínavé bitvě proti 
španělskému rivalo-
vi Rafaelovi Nadalo-
vi. Vyhrál tak již svůj 
osmnáctý grandsla-
mový titul.

Kratší cesta ke švýcarskému pasu

V roce 2004 Švýcarsko odmítlo zjednodušit 
naturalizaci. Nyní dostávají cizinci třetí ge-
nerace novou šanci. V případě, že lid bude v 
referendu souhlasit, bude cesta k získání pasu 
přímější a jednodušší. Hlasování proběhne 
12. února 2017. Strana SVP s tím však nesou-
hlasí.

Aby byl uznán zjednodušený způsob, cizinec 
třetí generace musí mít povolení C (perma-
nentní rezident) a musel dokončit alespoň pět 
let povinné školní docházky v zemi. Alespoň 
jeden z jeho rodičů musel projít švýcarským 
školským systémem, žít ve Švýcarsku po dobu 
nejméně deseti let a musí mít povolení C,

Žadatel musí taktéž prokázat, že alespoň je-
den z jeho prarodičů byl narozen ve Švýcarsku 
nebo měl povolení C.

Tento zjednodušený proces by byl dostupný 
pouze pro žadatele do 25 let, aby se tak zabrá-
nilo vyhýbání se povinné vojenské službě. 

Švýcarsko je stále jedna z nejméně zkorum-
povaných zemí na světě

Index vnímání korupce (CPI), publikovalo 
globální hnutí Transparency International. 

Tento rok umístil alpskou zemi na páté místo 
ze 176 zemí. Nachází se tak za Dánskem a No-
vým Zélandem, které jsou společně na prvním 
místě, Finskem na třetím a Švédskem na čtvr-
tém místě.
Česká republika se umístila na 47. a Slovenská 
republika na 54. místě.

Švýcarsko musí uprchlíkům usnadnit dostat 
se na univerzitu

Sdružení švýcarských studentů (VSS) se dovo-
lává federálních i kantonálních orgánů změnit 
pravidla tak, aby bylo snadnější pro uprchlíky 
dostat se na švýcarské univerzity.

"Právo na vzdělání je lidským právem," sdělila 
médiím Gabriela Lüthi, ředitelka VSS.

Mnoho uprchlíků dokončilo vysokoškolské 
studium ve své domovské zemi před příjez-
dem do Švýcarska. Avšak jejich zahraniční 
kvalifikace nesplňuje podmínky pro přístup 
na švýcarský trh práce, proto musí usilovat 
o uznávaný švýcarský univerzitní kurz nebo 
školení.

Na tiskové konferenci VSS sdělila, že: "Univer-
zity požadují po uprchlících lokální jazyk na 
úrovni C1, přestože u švýcarských studentů 
z  jiných jazykových regionů postačuje nižší 
jazyková úroveň - B1 či B2".

VSS volá po kurzech pro uprchlíky financo-
vaných z veřejných prostředků a k pokrytí 
nákladů na bydlení během studia.

Text a foto: Adéla Benešová 
Informace získány a přeloženy z www.thelocal.ch
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Změny s novým rokem 2017 

 » v České republice

VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY VE ZDRAVOT-
NICTVÍ 
Od ledna dochází ke zvýšení platových tarifů 
zaměstnanců poskytovatelů zdravotních slu-
žeb o 10 %. Navýšení má zvýšit motivaci zdra-
votnického personálu a zamezit jeho dalšímu 
odlivu mimo obor zdravotnictví.

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE 
Nová dávka by mohla začít platit ke konci 
roku 2017 s ohledem na průběh legislativní-
ho procesu! Novopečení tatínkové dostanou 
možnost využít po narození potomka dávku 
tzv. otcovské poporodní péče. Podpora bude 
stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. 
Nástup bude možný v období šesti týdnů ode 
dne narození dítěte a týdenní otcovské volno 
nebude možné přerušit. 

DŮCHODY
Vláda díky novele zákona o důchodovém po-
jištění z července 2016 poprvé využila mož-
nosti zvýšit důchody svým nařízením a ne 
zdlouhavě formou změny zákona. 
Důchody se v průměru zvýší o 308Kč za mě-
síc.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA A ŠKOLKOVNÉ 
Ministerstvo se postupně snaží zvyšovat 
minimální mzdu tak, aby se její úroveň 
přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. 
Při schválené valorizaci minimální mzdy lze 
v příštím roce předpokládat zvýšení jejího 
podílu k průměrné mzdě na 38,2 procent. Od 

ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 
11 000 Kč.
Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši 
slevy na dani za umístění dítěte v předškolním 
zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve 
výši maximálně minimální mzdy za rok.

OBCHVATY BEZ DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK
Od 1. ledna 2017 mohou řidiči využívat 
11 úseků dálnic v délce 100 km bez dálniční 
známky. Jedná se o obchvaty velkých měst, 
například o vjezdy do Prahy a část pražského 
okruhu, dálnici kolem Plzně, Ústí nad Labem, 
Olomouce, Prostějova nebo kolem Berouna. 
Ministerstvo tak chce ulevit dopravní situ-
aci v  jednotlivých městech a zabránit tomu, 
aby  se  řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze 
město po silnicích nižších tříd.
Ceny dálničních známek zůstávají stejné: 
roční 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 
310 Kč.

NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ
Úředníci budou moci zkontrolovat, čím lidé 
ve svých domácnostech topí. Zamezení kon-
troly tak bude pod pokutou padesáti tisíc ko-
run českých. TOP09 a ODS se proti tomuto 
zákonu ohradily a chtějí podat ústavní stíž-
nost. Dle nich se jedná o porušení základní 
svobody občanů - právo na soukromí, na do-
movní svobodu.
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Změny s novým rokem 2017 

 » v České republice
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POSLANCI SCHVÁLILI NOVÝ PROTIKU-
ŘÁCKÝ ZÁKON
Návrh zákona o ochraně zdraví tzv. „protiku-
řácký zákon“ musí nyní schválit Senát a po-
depsat prezident Miloš Zeman. Nový zákon 
by mohl nabýt účinnosti k 31. květnu 2017 – 
na „Světový den bez tabáku“.

PROTITERORISTICKÉ ZÁKONY 
Vláda schválila tvrdší tresty za podporu tero-
rismu (propagováním, vyhrožováním či jeho 
financováním).

VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky by se měly konat 20. - 21. 10. 

2017. Očekává se především souboj mezi stra-
nami ČSSD a ANO.

ČESKÁ POŠTA
Česká pošta od ledna zvýší cenu korespon-
dence a balíků do zahraničí

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB EET
Od 1. prosince 2016 se týká segmentu „Ubyto-
vání, Stravování a pohostinství“.   
V březnu 2017 proběhne druhá fáze EET, kdy 
se musí zapojit segment „Maloobchody a vel-
koobchody“. Dotkne se tak 250 tisíců podni-
katelských subjektů.

Text: Adéla Benešová, na základě zpráv z Ministerstva: Práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, 
Zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz, Dopravy www.mdcr.cz 

 » na Slovensku

Od  01.  Januára  2017  vstúpilo  na  Slovensku  do  platnosti  celkom  63  predpisov,  pričom 
najzásadnejšie sa mení Trestný zákon a Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH). 

TRESTNÝ ZÁKON
Vzhľadom  na  narastajúci  počet  prípadov, 
kedy  sa  zdravotnícky  personál  stáva  pri  vý-
kone povolania obeťou nebezpečného vyhrá-
žania,  pokusov,  alebo  dokonaných  trestných 
činov ublíženia na zdraví, alebo obeťami inej 
verbálnej či fyzickej agresie zo strany ošetro-
vaných  pacientov,  ich  príbuzných,  alebo  zú-
častnených osôb, prideľuje novela Trestného 
zákona osobe zdravotníckeho pracovníka pri 
výkone zdravotníckeho povolania smerujúce-
ho k ochrane  života  a  zdravia  štatút  chráne-
nej osoby a zabezpečuje takejto osobe vyššiu 

právnu  ochranu.  Novela  zároveň  poskytuje 
zvýšenú  zákonnú  ochranu  osôb  vyššieho 
veku, vzhľadom na skutočnosť, že seniori sa 
často  stávajú  obeťami  trestnej  činnosti  krá-
deže,  sprenevery, podvodu a pod. Taktiež  sa 
zavádza  skutková  podstata  trestného  činu 
apartheidu  a  diskriminácie  skupiny  osôb, 
ktorá  zabraňuje  porušeniu  princípu  rovnos-
ti  a  zločinom  proti  ľudskosti,  vyplývajúcich 
z politiky a praktík rasovej segregácie a dis-
kriminácie. Novela ďalej zavádza zmenu defi-
nície extrémistického materiálu. 
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Text: Hana Blašková

DPH
Najzásadnejšia zmena v Zákone o dani z pri-
danej hodnoty je zavedenie povinnosti daňové-
ho úradu vyplácať úroky, ak zadrží nadmerný 
odpočet DPH. Novela ďalej upravuje prenos 

daňovej  povinnosti  pri  dodaní  stavebných 
prác a tovaru s inštaláciou a montážou. Ak je 
dodávateľom  aj  odberateľom  platiteľ  DPH, 
dochádza  k  prenosu  daňovej  povinnosti 
k DPH na odberateľa.

Viac o zákonoch SR si možno prečítať na stránke www.zakonypreludi.sk

Zprávy

V České Třebové se 14. ledna večer zřítila 
střecha nově otevřené sportovní haly. Leže-
lo na ní 25 centimetrů sněhu.

Ve sportovní hale bylo před pádem podle 
pořadatelů 80 lidí. Ačkoli pád konstrukce 
střechy byl poměrně rychlý, všem se podařilo 
z haly vyběhnout.

Parkovací zóny vynášejí Praze miliony, zisk 
slibuje vrátit do ulic

Po pětiměsíčním fungování se nové parkovací 
zóny v Praze jeví jako výnosný byznys. 
Náklady na provoz pokryje jen to, co se 
vybere od „návštěvníků“. Město slibuje, že 
zisk investuje do rozvoje parkování. Ceník za 
parkovné chtějí radní změnit, ušetřit by mohli 
živnostníci.

CIA pootevřela archivy, vydaly hlášení o 
atomovém dělu v Košicích

CIA zveřejnila na internetu téměř 13 milionů 
stránek odtajněných dokumentů, které byly 
dosud přístupné pouze ze čtyř počítačů 
v  národním archivu v Marylandu. V online 
knihově je zároveň mnoho materiálů, které se 

týkají Československa.
Například zpráva z roku 1947 informuje 
o  stavu tankového arzenálu v zemi a v  do-
kumentu z  roku 1954 se píše o „zprávách ze 
slovenského posádkového města Košice, které 
naznačují, že  československá armáda nyní 
vlastní, a to pouze na krátký čas, polní atom-
ové dělo“. Podle těchto zpráv byly hlášeny také 
tajné střelecké testy za přítomnosti sovětských 
expertů.

Kvůli ptačí chřipce likviduje Blatenská ryba 
šest a půl tisíce kachen
V hale u rybníku Řitovíz u Blatné na Strakon-
icku začala likvidace chovu kachen. Je to první 
komerční chov v Jihočeském kraji, ve kterém 
se vyskytla ptačí chřipka. Majitel, společnost 
Blatenská ryba, přijde zhruba o šest a půl 
tisíce ptáků. Nemoc se k nim zřejmě dostala 
kontaminovanou slámou, kterou chovatelé 
kachnám podestlali.

Zdroj: http://www.lidovky.cz
 26. ledna 2017 http://praha.idnes.cz
 http://zpravy.idnes.cz
 26.1.2017 http://budejovice.idnes.cz  
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Zemřel herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. Bylo mu 71 let. Čtvrt století strávil 
v Činoherním klubu, v dabingu namluvil tisíce rolí.

Odešel HUDr. Josef Poláček

Kdo by nevěděl, co znamená titul HUDr., tak připomínám, že je to doktor humoru. A tento 
vtipný výtvarník měl i  další ocenění. Byl Čestným občanem města Varnsdorfu, kde žil 
a tvořil, člen České unie karikaturistů a nositel Řádu Bílé opice. Ale hlavně byl až do svých 
92 let velice aktivním a tvůrčím člověkem se srdcem na pravém místě a s pochopením pro 
lidské radosti a slabosti.

Jeho kresby byly ozdobou Českého kalendáře (vycházel od roku 1996 až do roku 2017) 
a Českého kalendáře, který vycházel 22 let jako tištěný časopis.

Text: Eva Střížovská 17. 1. 2017 Český Dialog www.cesky -dialog.net

16. ledna 2017 zemřel hrdina, bývalý politický vězeň a skautský činovník Jiří Navrátil. Přežil 
výslechy gestapa i komunistický lágr.

Byl členem protinacistického odboje, komunisté ho věznili v uranových dolech. Po revoluci 
se  podílel na obnově skautského hnutí, v  90. letech byl jeho starostou a  do současnosti 
místostarostou.

V  roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v  Československu. Při třetí obnově 
skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, 
od počátku tisíciletí až do své smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta.

Převzato z Novinky, ČTK a cs.wikipedia.org

* * *

* * *

Text: Adéla Benešová
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Mirko Janeček, legenda českého exilu

Jsou lidé, za kterými stojí tolik práce, až člověku připadá, že tu s námi žijí a budou žít dál. Nějak 
tak se mi to zdá, když se dívám na úmrtní oznámení na svém stole… Odešel 9. ledna 2017 
ve věku nedožitých 90 let. Co práce, co osobního zaujetí stojí za tímto jednoduchým sdělením!

Málem půl století mapoval tento nezapomenutelný veterán exilového zpravodajství ve svých 
Kanadských listech osudy hrdinů protinacistického odboje a veteránů 2. světové války. Veden 
úctou k  jejich statečnosti přinášel informace o životě vojáků, letců a parašutistů, podobně 
jako zprávy o dění v bývalém Československu. Jako by toho nebylo dost, staral se o exulanty, 
kteří v Kanadě hledali nový domov, organizoval pomoc novým přistěhovalcům a staral se, 
aby krajané ani v dobách totality a studené války neztratili vztah a pouto k domovu. Toto 
období bylo pravděpodobně nejplodnější a nejzáslužnější etapou jeho života.

Ing. Mirko Janeček vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Od studentských let zasvětil 
život odporu proti bolševické totalitě. Pod hrozbou zatčení za účast při studentských 
demonstracích na podporu prezidenta Beneše odešel v červnu 1948 ilegálně tzv. klatovskou 
cestou přes Železnou Rudu na Západ, do americké zóny v Německu.

Ve vzpomínce a tečce za jeho novinářskou činností jsem kdysi napsala, že práci pro domov 
věnoval prakticky celý život. Tehdy jsem netušila, že jednou budu psát i tento nekrolog.
Mirko Janeček dostal za svou práci řadu vyznamenání, mezi nimi medaili M. R. Štefánika nebo 
ocenění Royal Air Force, podobně jako nejvyšší skautské vyznamenání, Řád Stříbrného Vlka. 
Žil v Kanadě, ale doma se cítil v Pardubicích, kde prožil dětství a mládí, kam se každoročně 
vracel a po ukončení své vydavatelské činnosti i odstěhoval. Tehdy ho také Pardubice učinily 
svým Čestným občanem. Poslední léta strávil v Roztokách u Prahy.

Text: Blanka Kubešová, Český Dialog www.cesky -dialog.net

V australském Melbourne zemřela česká herečka Nora Cífková-Novotný. Bylo jí 96 let. 
Hereččina krátká kariéra začala na konci 30. let. Po roce 1968 emigrovala do Austrálie.

Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/

* * *
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Text: Blanka Kubešová, Český Dialog www.cesky -dialog.net

V australském Melbourne zemřela česká herečka Nora Cífková-Novotný. Bylo jí 96 let. 
Hereččina krátká kariéra začala na konci 30. let. Po roce 1968 emigrovala do Austrálie.

Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/

* * *

Sokol Luzern Vás zve na lyžařský víkend

www.schiihuis.ch, www.melchsee-frutt.ch

Melchsee-Frutt - SCHIIHUIS
chata je přímo u sjezdovky, běžecké dráhy a značené zimní cesty pro pěší vedou kolem chaty.
Sokol Luzern pronajal chatu na víkend 18.-19. března 2017
Chata nabízí ubytování pro 44 osob v 7 ložnicích, 2 společenské místnosti, kuchyně.
Postele mají povlečený polštář a vlněnou deku, z hygienických důvodů si vezměte spacák 
nebo hedvábný spacák.

Ceny 

Ubytování včetně večeře a snídaně: dospělí hosté CHF 50, děti do 12 let CHF 20.
Členové/členky Sokola Luzern obdrží slevu CHF 20.
Jídlo přpraví Sokol Luzern.

Doprava zavazadel sněžným skútrem od lanovky stojí CHF 20 za jednu jízdu.

Registrace v doodle:
http://doodle.com/poll/k7rurhk3kggz4rc5

Přihláška je platná po zaplacení zálohy CHF 20,- na osobu.

Luzerner Kantonalbank, IBAN CH45 0077 8010 0159 1671 0, Konto 60-41-2
TV SOKOL, Beatrice Jordan, Ahornweg 2, 6020 Emmenbrücke

V přhlášce uveďte jméno, příjmení, E-mail

Případné dotazy ráda zodpovím a těšíme se na náš výlet: Lyže skol!

Za SOKOL Luzern

Lida Čarnecká a Jana Bachmann

Lida 076 219 78 52
ludmila@dbservice.com
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Geocaching

Již je tomu pár let, co jsem ráno seděla s malými dětmi v obýváku a na chvíli měla jako 
kulisu puštěnou televizi. V tom jsem zaslechla slova jako „procházky, zábava, poklad, 

geocaching“. V tu dobu jsem ještě nevěděla, o co přesně jde.
Dnes je to již několik let, co s rodinou tzv. geocaching provozujeme.

Geocaching (anglicky se čte džíokešing, v Če-
chách se ujal pojem geokešing) přišel do Čech 
z Ameriky a jedná se o hru provozovanou při 
sportu, výletech či turistice. Tato hra spočívá 
v  tom, že někdo na neznámé místo ukryje 
schránku - tzv. cache (česky též keš, schránka, 
kontejner, poklad). Na internetu pak tento za-
kladatel zveřejní její souřadnice a jiné doplňu-
jící informace - listing.

Ostatní potom tuto schránku pomocí navigač-
ních přístrojů hledají. Pokud schránku nalez-
nou, zapíší se do sešitu  – logbooku, který je 
uložen ve schránce (na základě toho zaklada-
tel dokáže ověřit, že dotyčný keš skutečně na-
šel). Nálezce si může z keše výměnou něco vzít 
a něco svého dát. Poté je nutné schránku opět 
uložit na své místo a zamaskovat ji.

Nakonec nesmíte zapomenout svůj nález za-
logovat (= zaznamenat nález) na webových 
stránkách www.geocaching.com, kde musíte 
mít zřízen svůj uživatelský účet, který je zdar-
ma.

Když se vláda rozhodne

GPS nebo  -li Global Positioning System - Glo-
bální polohový systém (určuje geografickou 
polohu přijímače, který se nachází kdekoli na 
Zem), byl vyvinut americkým ministerstvem 
obrany. Tento družicový navigační systém byl 

určen pro vojenské použití a signály pro civi-
listy byly zašifrovány – do systému se úmysl-
ně zaváděla náhodně generovaná chyba, což 
omezovalo přesnost pro civilní účely asi na 
100 metrů.

Dne 1. května 2000 oznámil prezident Clin-
ton, že toto zakódování, známé jako Selecti-
ve Availability (SA), bude vypnuto. GPS svou 
přesnost rázem zvýšila na metry. To mělo za 
následek rozvoj samostatného průmyslu. GPS 
se tak mohl využívat pro lodě, auta, civilní le-
tectví a jiné.

V internetových diskuzích se hned začalo 
řešit, jak této přesnosti využít. Dne 3. května 
2000 navrhl Dave Ulmer způsob, jak oslavit 
zánik SA. Schoval schránku s cetkami v lese 
v Portlandu, Oregon a oznámil jeho umístění. 
Kdo ji našel, mohl si z ní něco vzít a zanechat 
něco svého – knihy, CD, software. Během ně-
kolika dní se v USA objevily další podobné 
schránky a do měsíce byl na internetu web, 
kam se daly psát zážitky z hledání. Pozoru-
hodné je, že dodnes tato první geocache exi-
stuje. Vše tak, jak bylo dřív. Kontejner, věci na 
výměnu i zápisník.

Slovo geocaching bylo poprvé použito 
30. května 2000. Skládá se z předpony „geo“ - 
označující činnost související se Zemí, a slova 
„cache“ - skrýš.
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Od první keše uplynulo již mnoho let a v dneš-
ní době jich neustále přibývá. V Čechách jich 
je k dnešnímu dni (7. 1. 2017) 52 070 a ve Švý-
carsku: 30 251.

Jak začít

Nejprve je potřeba provést registraci na ofici-
álních webových stránkách www.geocaching.
com (od Groundspeak), která je zdarma a fun-
guje od prvního roku, kdy byl geocaching za-
ložen. Slouží nám pro získání informací o geo-
keších, plánování jejich odlovu a  k  logování 
keší.

Geocaching je možné vyzkoušet bez GPS. Na-
jděte si souřadnice dané keše a  ty potom za-
dejte do www.maps.google.com.

Tímto způsobem můžete keš ve městě pomo-
cí orientačních bodů nalézt. Ovšem na louce, 
v horách či v lese na takový způsob lovení ra-
ději zapomeňte.

Keše se dají odlovit i mobilní telefonem. Na-
instalujte si do něj vhodnou aplikaci. Já použí-
vám oficiální „Geocaching“ od Groundspeak, 
která je zdarma. Ale dostupné jsou i jiné.

Avšak i telefon na místa jako les většinou ne-
stačí. V  takových místech ztrácí signál, není 
schopen dané souřadnice přesně lokalizovat 
a jeho nepřesnost se tak mnohonásobně zvy-
šuje.

GPS

Jedná se o turistickou navigaci (ne navigaci do 
automobilu). Dostupné jsou již za přijatelnou 
cenu.

„Základní funkcí, kterou GPS pro geocaching 
musí umět, je ukládání bodů na zadané sou-

řadnice. K  těmto bodům potom musí umět 
navádět  – šipkou, která stále ukazuje k  cíli, 
a údajem o vzdálenosti. V navigátoru nakonec 
ani nemusí být mapa. Stačí mít s sebou papíro-
vou a orientovat se podle ní. Mapa je ale velmi 
praktická, a  doporučuji vždy raději sáhnout 
po mapovém přístroji.“*

Cache (česky keš, schránka, kontejner)

Dvě různé keše musí být od sebe vzdáleny 
přibližně 161 metrů (0,1 míli), aby nedošlo 
k  jejich záměně. Zakladatel keše je i  jejím 
majitelem. Po jejím ukrytí zveřejní její název, 
souřadnice a bližší popis na internetový server 
zabývající se geocachingem. Každý kačer  – 
český pojem pro člověka/hráče, který aktiv-
ně provozuje geocaching (z  anglického „ca-
cher“) – může schránku založit, ale měl by mít 
již dostatečné zkušenosti, jak to v geocachingu 
chodí a založit ji podle daných pravidel. (pra-
vidla sepsána v češtině na https://reviewer.cz 
nebo v angličtině na www.geocaching.com)

Keše jsou různých velikostí, mohou být velké 
jako krabička, v  níž si nosíte oběd do práce 
anebo také jako větší šroubek, co Vám leží 
v dílně na stole.

Vždy jsou ale tyto schránky vodotěsné. Mini-
málně se do schránky musí vejít logbook - což 
může být i  malý poskládaný kousek papíru, 
kam se musí nálezce pokaždé zapsat. Dále se 
mohou do keše přidat i drobné předměty na 
výměnu – může to být např. hračka z kinder 
vajíčka, přívěsek na klíče a jiné drobnosti. Ná-
lezce si tak z keše může takovouto trofej od-
nést, ale podmínkou je opět nějaký předmět 
(o  stejné nebo vyšší hodnotě) do keše vložit 
pro další účastníky hry.
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Většinou též bývá přiložena tužka pro zapsá-
ní se do logbooku, tu ale raději noste s sebou, 
a pro náhodné nálezce pravidla - tzv. mudlo-
karta.

Samotná schránka, logbook, mudlokarta, 
tužka, případně ořezávátko je stálou součástí 
keše a nesmí se z ní odnášet, ani měnit za jiné 
předměty.

Suvenýr není vždy suvenýrem

Ve schránce naleznete předměty na výměnu 
s tím, že si je ponecháte. Mohou se v ní ale na-
cházet i předměty, které mají speciální poslání 
a na výměnu nejsou.

Bývají označeny svým ID (identifikačním čís-
lem) - kódem sestaveným z  číslic a  písmen. 
Podle ID se dají dohledat na webu geocaching.
com potřebné informace k těmto předmětům.

Jedná se o předměty, kterým se říká „trekova-
telné“(sledovatelné). Jejich úkolem je cestovat 
z keše do keše. Majitel je vloží do keše. Jiný ka-
čer tento předmět najde, vezme a vloží zas do 
jiné keše. Poté zapíše na internet, kam tento 
předmět umístil. A tak to jde dál.

Pak se takový trekovatelný předmět může 
projet z Čech až do Ameriky, kde si žije svým 
životem. A zase se k Vám vrátit. Pokud byste 
měli přání cílové destinace, je možné jej zapsat 
do požadavků.

Tento předmět se kupuje a  může si ho poří-
dit kdokoli. Musí se jen správně přes webové 
stránky zaregistrovat.

Typy sledovatelných předmětů

• Travel Bug (zkratka TB) - předmět s pří-
věskem

• GeoCoin (zkratka GC) - vypadá jako 
mince

Setkat se můžeme i  s  dřevěným kolečkem 
nebo čtverečkem, těm se říká CWG („Czech 
Wood Geocoin“ český vynález z  roku 2005, 
vymyšlen kešerem Poník & JPAgeo) nebo SQ 
(vymyslel a vyrábí Geogadget).

CWG/SQ nejsou trackované předměty - ne-
jsou obdařené ID číslem - ale jsou to předmě-
ty, které si můžete vzít z kešky pouze výměnou 
za jinou CWG/SQ. Na jedné straně této mince 
bývá obrázek a  na druhé straně jméno hrá-
če. Je to tedy jakási vizitka kačera.

Tyto dřevěné předměty s obrázkem jsou větši-
nou sběratelským.

Hlavně pozor na mudly!

Zřejmě znáte Harryho Pottra a kdo ho četl či 
viděl film v čestině ví, že mudla je pro čaro-
dějnický svět obyčejný člověk, tedy ten, kdo je 
bez kouzelnických schopností. V geocachingu 
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se tento výraz ujal pro lidi, kteří nemají žád-
né tušení, co to geocaching je. Proto, jakmile 
se snažíme vypátrat skrýš, musíme dát po-
zor, zda se v okolí nepohybuje žádný mudla. 
O skrýši totiž nesmí nic vědět!

Keš vám nejenom rozhýbe nohy, ale i provětrá 
hlavu.

Až se dostanete na místo, úkolem je najít cache. 
Byť ovšem máte souřadnice a jste na místě ur-
čení, i přesto není až tak jednoduché keš najít. 
Je totiž důmyslně ukryta, aby ji nenašel žádný 
z mudlů! V  lese bývají zakryté listím, kůrou, 
klacky  apod. Dívejte se ke kořenům stromů, 
do otvorů ve stromech, kolem pařezů, ale také 
i nad sebe. Stalo se nám, že keš byla masko-
vaná např.  jako falešná šiška. Ve městech to 
bývají většinou velmi malé keše či rafinovaně 
maskované jako třeba šroubek, nejrůznější ce-
dulky, ale i  jako poštovní schránka…Musíte 
mít zkrátka a dobře oči doširoka otevřené.

Nyní jsem zmínila tradiční keše, které leží na 
výchozích souřadnicích a bývají nejčastější.
Existují ale i jiné druhy keší.

Některé, oproti tradičním keším, neleží na 
výchozích souřadnicích. Pro získání cílové 
polohy, musíme například vyluštit hádanku či 
jinou šifru, nebo zaznamenat potřebné údaje 
a ty dosadit do vzorečku. My se setkali s keší, 
která byla jako skládací hlavolam. Tento hla-
volam jsme museli zvládnout rozebrat a  tím 
jsme se dostali k  logbooku. (Mystery Cache, 
Multi  Cache)

Keše ale vždy nemusí být jako fyzická schrán-
ka. Takovým se říká „virtuální keš“. K  jejich 
uznání je potřeba zakladateli zaslat z  místa 
keše informace k danému tématu (např. Leto-

počet, jména na pamětní desce), vytvořit fot-
ku, kterou autor požaduje či se nechat vyfotit 
web -kamerou, která je na daných souřadni-
cích. Většinou nějakým způsobem vzdělávají. 
(Earth Cache, Virtual Cache, Webcam Cache).

Speciální typ keše - Wherigo™ Cache - se loví 
pomocí hraní hry v navigaci v rámci reálného 
světa. Po cestě se plní úkoly a ty vás dovedou 
až k cílové keši.

Co já a má rodina oceňujeme na geocachingu 
je umístění keší. Většinou jsou to místa, která 
nejsou až tak turisticky frekventovaná, která 
jsou nějakým způsobem zajímavá a  často se 
tak odkryjí před Vámi krásná místa, o kterých 
byste jinak neměli ani zdání. Keš je pak spíše 
třešničkou na dortu.

V keši naleznete informace nejen o ní samot-
né, ale i o zajímavostech a zvláštnostech dané-
ho místa - listing.

Schránky se též ukrývají na frekventovaných 
místech. V  některých případech je zajímavý 
právě úkol, který je s nalezením keše spojen.
Vycházky pro nás tak dostávají vyšší význam, 
mají konkrétní cíl.

Pro mě je též nespornou výhodou, že na pro-
cházce ulovíme nejen keš, ale i děti, které díky 
vidině pátrání po pokladu neváhají ani minu-
tu a s radostí s námi vyráží za dobrodružstvím.

Při psaní tohoto článku zmiňuji terminologii 
užitou v  geocachingu. A  tak jsem zjistila, že 
mým dětem se v této hře říká „georobůtci“, je-
likož vás prý poslouchají na slovo. V běžném 
životě by takové vyřčení bylo hodně daleko od 
pravdy. V této hře s ním ale musím souhlasit.

 Text: Adéla Benešová z informací na: 
geocaching.com, en.wikipedia.org, wiki.geocaching.cz
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Fasnacht v Basileji

Fasnacht nebo -li karneval v Basileji je jedním z největších karnevalů ve Švýcarsku a koná 
se v období od února do března. Všude jinde karnevalová doba právě popeleční středou 

končí, jelikož se zahajuje předvelikonoční půst. Ovšem v  Basileji tomu tak není. V  této 
době, kdy se již všichni postí, se v Basileji začíná slavit. Karneval začíná vždy v pondělí 
po popeleční středě, přesně ve čtyři hodiny ráno. Zahajuje se tzv. Morgenstreich (viz níže). 
A pro každý rok se volí nějaké téma. Tento rok začne oslava 6. března 2017.
Karneval trvá 72 hodin, končí tedy ve čtvrtek ve čtyři hodiny ráno a je často označován jako 
„die drey scheenschte Dääg“ - tři nejhezčí dny.
O karnevalu v Basileji se říká, že je to „jediný protestantský karneval na světě“.

Co je pro karneval typické?
• Morgenstraich (v basilejském dialektu 

Morgestreich)

Je to mimořádná podívaná, kterou jen tak 
někde nezažijete. Přesně ve čtyři hodiny ráno 
zhasnou ve městě všechna světla. Jediná svět-
la, která prozáří tmu, jsou barevné lucerny, 
které mají účastníci na hlavách či je nesou.

To je signál pro hudebníky Clique, kteří vydají 
povel „Morgestraich, vorwärts marsch!“. Tím 
se ozvou první tóny bubeníků a  muzikantů 
Clique a do rytmu hudby se pochodem vyrazí 
do ulic města.

V  tuto dobu se po následujících 72  hodin 
ve  městě otevřou mnohé bary a  restaura-
ce. Tradičním jídlem na karnevalu v  Basileji 
je například polévka z mouky, cibulový či sý-
rový koláč.

• Lucerny
Lucerny jsou dvě hlavní a to:

Kopflaterne – lucerny, které nosí všichni účast-
nící během Morgenstreich přidělané k hlavě.

Zugslaterne  – obrovské lucerny, které jsou 
vezeny či nošeny více lidmi před průvodem 
Clique v  Morgenstreich a  Cortège. Lucerny 
jsou ze dřeva, látky a  bývají vysoké přes tři 
metry.

Tyto lucerny Clique jsou po Morgenstreich 
umístěny od pondělního rána do středečního 
rána na Münsterplatz, kde se jimi mohou ná-
vštěvníci karnevalu kochat. Bývá to překrásná 
hra barev a jsou pastvou pro oči. Na mnohých 
lucernách bývají napsány i různé satirické ver-
še v  basilejském dialektu, nezapomeňte si je 
přečíst.

• Cortège
Jsou dva průvody procházející skrze celé his-
torické centrum v pondělí a středu odpoledne. 
Každý z nich má naplánovanou danou trasu - 
vnitřní okruh běží ve směru hodinových ruči-
ček, a vnější okruh běží proti směru. Obě trasy 
jsou někdy označovány jako modrá a  červe-
ná trasa, protože trasy jsou takto vyznačeny 
na  mapě. Účastníci průvodu  – Fasnächtler  – 
hází konfety do davu a  divákům rozdávají 
sladkosti či jiné pamlsky.
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• Kapely

 ➢ Clique

Hudbu na karnevalu zajišťuje jedna z nejstar-
ších hudebních formací „Clique“, což jsou 
skupiny místních lidí, kteří pochodují přes 
staré město v Basileji a hrají na tradiční bubny, 
pikoly a  jiné hudební nástroje. Přihlížející by 
neměli vstupovat těmto hudebníkům při vy-
stoupení do cesty.

Skládají se z  Vortrab (předvoje), Pfeifer (lidí 
hrající na píšťalky), Tambourmajor (mistr 
bubnů) a  bubeníků. Průvody Clique nemají 
pravidelnou trasu a  tak se někdy jejich cesty 
zkříží. Jedni pak zastaví a pustí druhé Clique, 
což řídí Vortrab.

Jejich členové pochodují v  Morgenstreich 
a v pondělí a středu v průvodu.

 ➢ Gugge – dechová kapela

Pochodující kapela hrající na dechové nástroje 
je další formace přítomna na karnevalu.

Tyto kapely se nepodílejí na Morgenstreich, 
ale pochodují a hrají po celou dobu karnevalu, 
od počátku průvodu v pondělí. V úterý večer 
jsou pak prezentovány a vystupují na Gugge-
koncertech na různých místech.

 ➢ Guggenkoncert

V úterý večer jsou oblasti kolem Marktplatz, 
Barfüsserplatz a  Claraplatz vyhraněny pro 
Gugge hudební kapely. V 18:30 začíná „Ster-
nenmarsch“, kdy Gugge prochází přes střed 
města, zastaví se, odehrají čtyři až pět skladeb 
a pokračují v pochodu. Clique během tohoto 
pochodu ustupují do bočních ulic. Některé 
skupiny Guggemusik jsou vyzvány, aby hrály 
v kavárnách či restauracích pro hosty.
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Sternenmarsch - Dlouhý průvod kapel Gugge 
se sbíhá z různých směrů (což připomíná tvar 
hvězdy, odtud název Stern – hvězda)

 ➢ Schnitzelbänk

Jsou zpěváci, kteří zpívají satirické písně v ba-
silejském dialektu reagující na současné dění 
ve Švýcarsku i ve světě.

• Kostýmy
V  průměru na 18 tisíc aktivních účastníků 
karnevalu se obléká do různorodých kostýmů 
a  masek zvaných „Larve“. Během pochodu 
musí být účastníci plně zakryti a zůstat incog-
nito. Je považováno za neslušné a jako poruše-
ní protokolu sejmout někomu masku a odhalit 
tak jeho totožnost.

Členové Clique nosí kostýmy, které předsta-
vují specifické téma, kromě Morgenstreich 
a karnevalu v úterý.

Kostýmy a masky běžně prezentují známé lidi, 
politiky, komiksové postavy či zvířata.

 ➢ Tradiční kostýmy

Waggis – původně vznikl karikaturou alsaské-
ho rolníka z 19. století. Lidé z Alsaska použí-
vají tento název k označení tuláka nebo náde-
níka. V průběhu let prošel kostým zásadními 
změnami. Nos neustále roste a oblečení je v ji-
ných barvách.

Dummpeter - Tato postava v  předválečných 
letech téměř vymřela. Nyní je ovšem opět čas-
to na karnevalu vidět. Baculatá tvář a dětský, 
zasněný výraz. Jeho počátky nejsou zcela jas-
né.

Alti Dante - vznikla na konci 19. století a byla 
velmi populární v  rané fázi 20. století. Alti 
Dante je karikaturou starší dámy z vyšší třídy 

v Basileji. Její oblečení a doplňky často připo-
mínají období biedermeieru.

Ueli  – kostým je založen na středověkém 
dvorním šaškovi. Horní část a  kalhoty jsou 
ze dvou různých barev a na hlavě nosí látkové 
rohy. Dalším typickým znakem je mnoho zvo-
nů přidělaných ke kostýmu. Je těžké přeslech-
nout karnevalového účastníka převlečeného 
za Ueli.

Blätzlibajass  – kombinace slov „Plätzli“ 
a  „Bajass“. Bajass je klaun z  italské komedie 
dell‘Arte a slovo „Blätzli“ jsou stovky až tisíce 
kusů tkaniny připevněných ke kostýmu.

• Vozy
Během průvodu se vyskytuje mnoho zdobe-
ných vozíků nebo traktorů s přívěsy.

Ve velkých přípojných vozidlech (Waage) jsou 
obvykle Waggis, které hází pomeranče, slad-
kosti, květiny či jiné pamlsky do davu. Waggis 
také po divácích hází velké množství konfet.

Podobně jako Waage existují menší vozítka 
pro pouze 2-4 lidi , kteří též rozdávají paml-
sky. Většina lidí v  těchto vozech je obecně 
méně prudká než jsou Waggis. Bývají oblečeni 
jako staré dámy představující Alti Tante (sta-
rou tetu).

• Karneval pro děti
Druhý den karnevalu – v úterý, se stovky dětí 
účastní tohoto tradičnícho karnevalu.

Od dětí se neočekává, že budou oblečeny do 
těžkých tradičních kostýmů.

• Konfety
Podle některých místních historiků je házení 
konfet typická tradice z Basileje, která se poz-
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ději rozšířila do zbytku světa. Přestože není 
pro tuto teorii žádný důkaz, množství konfet 
používaných během karnevalu v  Basileji je 
ohromný ve srovnání s jinými karnevaly.

Konfety (z italského názvu Confetti) byly 
původně sladkosti v podobě malých kuliček 
z cukru, které byly na karnevalu rozdávány 
nebo házeny do davu během průvodu. Avšak 
poté, co tato praxe byla zakázána v 19. století, 
začaly být používány drobné kousky z papí-
ru jako náhrada. Dokud to nebylo zakázáno 
v druhé polovině 20. století, lidé běžně místo 
konfet používali slámu či pšeničné plevy.

V  Basilijském dialektu se konfety nazýva-
jí „Räppli“ a  prodávají se jen jednobarevné, 
nikdy ne smíšené barvy. Toto rozhodnutí za-
vedli regionální výrobci konfet, aby se zabrá-
nilo běžné praxi dalšího prodeje „použitých“ 
konfet. Házení smíšených konfet je vnímáno 
za velmi špatné, jelikož jde o konfety sebrané 
z ulice, což je samozřejmě nehygienické.

Diváci se musí připravit na nebezpečí, že bu-
dou napadeni zezadu a  zasypáni konfetami, 
obzvláště pokud nenosí odznak typický pro 
karneval, známý jako Blaggedde.

Existuje nepsaný zákon, že maskovaní účast-
níci nesmějí být zahrnuti do konfetových úto-
ků.

• Organizace
V roce 1901 byla zvolena komise „Fasnachts-
-Comité“ na veškerou organizaci týkající se 
karnevalu.

Komise také distribuuje typické odznaky kar-
nevalu – Blaggedde, které se prodávají ve čty-
řech variantách. „Blaggedde“ byl poprvé před-

staven v  roce 1911, aby se z  prodeje mohla 
zafinancovat část nákladů na karneval. A tak 
je tomu dodnes. Pokud zavítáte na karneval, 
jistě si jeden kupte, lidé Vás přijmou mezi sebe 
a stanete se tak součástí velkolepé show.

Trocha historie
Historie karnevalu v Basileji je ztracena v čase. 
Přispělo k  tomu ničivé zemětřesení v  roce 
1356, které zničilo do značné míry město 
a tím i své dokumenty. Přesto i tak se pojďme 
ohlédnout v čase zpět.

Původně byla jídla jako maso, sýr a  mléčné 
výrobky zakázána na postní dny. Mnohé po-
traviny by ve spížích, které dříve sloužily jako 
lednice, zplesnivěly. A  tak v  důsledku toho 
se musely tyto zásoby jídla sníst. To nevyhnu-
telně vedlo k opravdovým žranicím před veli-
konočním půstem.

Karneval by měl začínat před počátkem půstu, 
což je 40 dní před Velikonocemi. Přesto kar-
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zafinancovat část nákladů na karneval. A tak 
je tomu dodnes. Pokud zavítáte na karneval, 
jistě si jeden kupte, lidé Vás přijmou mezi sebe 
a stanete se tak součástí velkolepé show.

Trocha historie
Historie karnevalu v Basileji je ztracena v čase. 
Přispělo k  tomu ničivé zemětřesení v  roce 
1356, které zničilo do značné míry město 
a tím i své dokumenty. Přesto i tak se pojďme 
ohlédnout v čase zpět.

Původně byla jídla jako maso, sýr a  mléčné 
výrobky zakázána na postní dny. Mnohé po-
traviny by ve spížích, které dříve sloužily jako 
lednice, zplesnivěly. A  tak v  důsledku toho 
se musely tyto zásoby jídla sníst. To nevyhnu-
telně vedlo k opravdovým žranicím před veli-
konočním půstem.

Karneval by měl začínat před počátkem půstu, 
což je 40 dní před Velikonocemi. Přesto kar-

47Zpravodaj 1/2017

Festivaly

neval v Basileji začíná o týden později než na 
jiných místech.

Důvod, proč tomu tak je, můžeme zřejmě 
nalézt v  rozhodnutí rady Benevento v  roce 
1091 a reformaci v roce 1529. Rada Benevento 
se  rozhodla, že vyjme neděle před Velikono-
cemi z  postní doby. Ale jelikož půst má mít 
40  dní, tak posunula postní dobu o  šest dní 
dříve, tedy na popeleční středu. Tím se posu-
nul karneval též o šest dní. V regionu bylo ale 
rozhodnutí rady ignorováno a karneval se stá-
le slavil v původní den. Tím vznikly dva různé 
termíny pro začátek karnevalu (do 16. století).

První z nich, který končí na Popeleční středu, 
je znám jako Pfaff Fasnacht (karnevaloví kně-
ží) - byl pro členy vyšších vrstev společnosti. 
Druhý byl o  týden později, znám jako Bauer 
Fasnacht (karneval zemědělců).

Pakliže spočítáme 40 dní zpátky od Bílé Sobo-
ty – posledního postního dne, zjistíme, že prv-
ní den basilejského půstu připadá na  úterý. 
Poněvadž je v  Basileji karneval od pondělí 
do středy, vidíme, že postní doba začíná před 
koncem karnevalu. Avšak ne, pokud se omezí-
te pouze na Morgenstreich, což by bylo prav-
děpodobně i historicky správné.

„Böse Fasnacht“ 1376

Ve městě Basilej se konaly turnaje, které slou-
žily pro potěšení šlechty. Do paměti a historie 
se zapsala tzv.  „Böse Fasnacht“ (špatný ma-

sopust/karneval) z roku 1376. Dne 26. února, 
poslední den karnevalu před Popeleční stře-
dou, vévoda Rakouska Leopold  III. (1351-
1386) se svými rytíři vpadl do města a účastnil 
se turnaje na Münsterplatz. Pozadí je nejasné, 
ale vše se obrátilo v krveprolití.

Měšťanstvo v  průběhu turnaje přistoupilo 
se  zbraněmi k  vévodovi a  jeho doprovodu. 
Čtyři šlechtici byli zabiti a  Leopold musel 
uprchnout. Za tuto vzpouru bylo dvanácti ob-
čanům useknuta hlava.

Na Basilej tak byla uvalena Karlem IV. říšská 
klatba (Acht  – forma těžkého trestu) a  tyto 
události zůstaly dlouho v  podvědomí města 
jako „Böse Fasnacht“.

Leopold se snažil o upevnění své pozice v zá-
padních zemích. Získal kontrolu nad městem 
v Basileji v roce 1376, která byla pod habsbur-
skou nadvládou celou dekádu. Jeho další po-
kusy rozšířit svou pozici ve Švýcarsku však 
selhaly, když byl zabit v bitvě o Sempach 1386.

S reformací roku 1529 byl basilejský karneval 
stanoven na dny pondělí/úterý/středa po po-
peleční středě.

V  roce 1832 jsou poprvé zmíněni první jar-
mareční zpěváci, kteří se správně nazývají 
„Schnitzelbaenggler“. Ti uchovávají tradici ve 
zpěvu satirických a  sarkastických pouličních 
balad. Dnes je můžeme vidět v pondělí a stře-
du večer, jak chodí od lokálu k lokálu.
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Foto: (str.47) Fastnachtsumzug der Kleinbasler, (str.48) Morgenstreich von Hier Hess 1843, 
 z knihy "Die Basler Fastnacht im Wandel der Zeiten (1936)"

V roce 1835 byl poprvé povolen Morgenstre-
ich ve čtyři hodiny ráno. Z důvodu zákazu no-
šení pochodní, se v  roce 1845 objevily první 

„Stäggelatene“ - malé lucerny a  v  roce 1860 
obrovské nošené Zugslaterne.

Karneval, jaký známe v dnešní podobě existuje pouze něco málo přes sto let. Přičemž můžete 
zjistit, že se jako pokaždé přizpůsobí času bez toho, aby ztratil svůj nejzásadnější charakter.

Během první a druhé světové války se karneval neslavil a v roce 1920 byl kvůli chřipkové epidemii 
posunut o čtyři týdny. 

Foto:  (str.46) Odznak - Blaggedde z roku 1911,2016 a na rok 2017 z www.fasnachts-comite.ch

Překlad a úprava textů: Adéla Benešová
www.fasnachts-comite.ch, en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Basel, www.altbasel.ch, 
www.basel.com
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář

Kdy Událost Kde 

18.02.2017 - 21.02.2017 
Nyon Les Hivernales 
Rock'N'Beat Festival 

www.leshivernales.ch

03.03.2017 v 18.00 
výroční schůze krajanské-
ho spolku Beseda Svato-
pluk Čech 

v Italské Katolické Misii, 
Feldstrasse 109, Zuerich

03.03.2017 - 06.03.2017 
Payerne Brandons de 
Payerne 

www.brandonspayerne.ch

10.03.2017 - 12.03.2017 Bern Slow Food Market www.slowfoodmarketbern.ch/

10.03.2017 od 17:00 
Jarní bernské krajanské 
setkání Sokola Bern

v sále kostela Bruder Klaus, 
Segantinistrasse 26, Tram č. 7 
Burgernziel.

17.03.2017 Musem Night
různá města ve Švýcarsku 
http://www.museums.ch/en/mu-
seums/museums-nights.html

26.03.2017 v 16:00
literární večer s básníř-
kou Janou Marií Jarolím-
kovou

Galerie Krause, 8330 Pfäffikon-
ZH, Tumbelenstrasse 37

16.02.2017 - 18.2.2017
27. Mezinárodní Pivní 
Festival

Výstaviště České Budějovice 
http://www.vcb.cz/

21.12.2016 - 19.2.2017 
11:00-22:00

Bruslení - artificial ice 
rink

Bern, Bundesplatz

Karneval - Fasnacht 
17.02.17 - 19.02.17 Schaffhausen www.fakos-sh.ch 
23.02.17 - 28.02.17 Luzern www.lfk.ch
25.02.17 - 28.02.17 Fribourg www.fribourgtourisme.ch 
02.03.17 - 04.03.17 Bern www.fasnacht.be
03.03.17 - 05.03.17 Zürich www.zuerichcarneval.ch 
06.03.2017 4:00 Basilej www.fasnachts-comite.ch

Budou se u Vás konat zajímavé akce? Sdělte nám je E-mailem či telefonicky. 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!     
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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
25 % z fakturované částky za inzerát – po jeho zaplacení. Odměna je jednorázová
a nevztahuje se na řádkovou inzerci.

Ukázka jednoho z historických snímků
Foto: “Beseda Svat. Čech” v jednom automobilu

Almanach

„Almanach“ Svazu spolků Čechů a  Slováků ve Švýcarsku popisuje dobu od založení 
v  roce 1915 do roku 2016. Odkrývá nám pohed na českou a  slovenskou menšinu, 
která přišla do cizí země a stále pociťovala touhu neztrácet pouto ke své rodné vlasti.

Almanach uchovává fotografie 
a vzpomínky nejen nám, ale i gene-
racím dalším.

„Almanach“ Svazu spolků Čechů 
a  Slováků ve Švýcarsku byl vydán 
v roce 2016 vlastním nákladem a je na-
dále možné ho zakoupit přes e -mail: 
zpravodaj -admin@svaz -spolku.ch
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Impressum

Redakce - vedoucí redaktor:
Adéla Benešová,
e -mail: zpravodaj@svaz -spolku.ch
Tel.č.: +41 79 587 72 69
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld,
Jan Edward Hýsek, Václav Günter
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Administrace (předplatné, změny adres, 
nové přihlášky na odběr, odhlášky, 
informace):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
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Inzerce: VAKANT
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info@svaz -spolku.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
Verband der Vereine der Tschechen und 
Slowaken in der Schweiz.
Webová stránka:
http://www.svaz -spolku.ch

Obálka: Hana Blašková
Fotografie na obálce:
Karneval, Hana Blašková
Tisk: Gastropress

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

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 
5  dní před ukončením měsíce. V  Únoru je uzávěrka 
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Texty je možné zasílat emailem v  běžném textovém 
formátu., nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - .doc, 
.txt. Emailová adresa je uvedena v Impressum.
Fotografie přijímáme v  elektronické podobě v  rozlišení 
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a  to 
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autora. Pokud se jedná o  citaci či přebrání článku jiného 
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