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POZOR, POŠTA NÁM JIŽ NEHLÁSÍ ZMĚNY ADRES!!!
Prosíme Vás proto, abyste na obálce zkontrolovali, zda adresa souhlasí.
V případě chybné adresy nebo změny bydliště, nahlaste správnou adresu do naší
administrace - kontakt v tiráži.
Administrace Zpravodaje
Zpravodaj 4/2017
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Pěkné prožití jarních svátků a veselé Velikonoce
Vám přeje redakce Zpravodaje
***
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
v rubrice “Názory čtenáře” si můžete přečíst zajímavé příspěvky od našich čtenářů. Pokud
byste chtěli na články reagovat, dáváme Vám k tomu prostor. Napište nám své reakce na
vytištěné články či své vlastní názory na politiku, kulturu, společnost, cokoli, co je Vám
blízké a podělte se o ně s námi na emailové adrese uvedené v Impressum (redakce nebo
administrace).
Dále prosím, sledujte důležité oznamy na této a předchozí straně.
Vaše redakce

***
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
Redakce a administrace Zpravodaje

2

Zpravodaj 4/2017

Prvních 100 dnů naší nové redaktorky

J

ak je zvykem po volbách státníků nebo
politických stran – po sto dnech se dělá
první hodnocení.
Naše nová redaktorka nebyla zvolená, nýbrž
se ozvala po písemném „burcovaní“ v našem
Zpravodaji… Jednoduše se přihlásila a mně to
připadlo, jako by ji poslalo samo nebe!
O vydávání tohoto časopisu bojujeme už aspoň
osm let - bývali jste často informováni - lidé
se přestěhovali do domoviny, nebo odešli na
věky, scházely a schází občas peníze atd…
Adélka Benešová je mladá a plná elánu,
redaktorkou není, ale chce to zkusit. Za krátkou
dobu se u Andreje Hrica zapracovala a
od prvního ledna začala sama.
Dala Zpravodaji novou tvář a z mého hlediska
to dělá velmi dobře!
Musím se vrátit ke slovu «redaktor»:
Pro Zpravodaj vlastně nepotřebujeme někoho,
kdo by sám psal články, nýbrž potřebujeme
někoho, kdo se postará, aby články přečetl,
všechno upravil a rozhodl, co se vytiskne.
Je závislý na okruhu dodavatelů – lidí,
kteří mu posílají svoje zažité příběhy, novinky
a zajímavosti. Zpravodaj nebude - a vlastně
nesmí - přebírat články z různých novin,

časopisů, Indexů, ČTK, atd., protože si je může
člověk přečíst tam a navíc se za tyto přebrané
články musí platit nemalé sumy. Otisknou se
může, jen k čemu dá autor povolení! Totéž je
s fotkami.
Časy a předpisy se od prvního vydání
Zpravodaje před padesáti lety velmi změnily.
ZPRAVODAJ - to je časopis pro nás – a
také o nás. Má nás (nás starší a doufáme
také v mladou generaci, která zde studuje,
nebo pracuje – zkrátka ve Švýcarsku žije)
informovat, zabavit, oznamovat nám novinky
a pomáhat – udržet si naši českou a slovenskou
komunitu.
Mluvíme stejným (nebo skoro stejným)
jazykem, prožili jsme kus života v naší
domovině, to nám zůstane, i kdybychom zde
žili sto let. Máme stejné vzpomínky, stejné
písně a zvyklosti, tak proč bychom neměli
o sobě navzájem vědět více a občas něco
společně podniknout, nebo si aspoň jednou
za měsíc něco přečíst v české, či slovenské řeči.
Připomenout si naše obyčeje a informovat
se i o švýcarských zvyklostech.
Vyzývám proto všechny, koho líbá „poetická“
nebo „prozaická múza“ – PIŠTE a pošlete
redakci !

Majka (Maria) Cron, předsedkyně Svazu spolků (SSČS)

Zahájení za přítomnosti velvyslance České Republiky,
J.E. Karla Borůvky dne 6. dubna, 18,00 hod v curyšské
galerii Photobastei.
Výstavu je možno následně shlédnout denně st-ne od 12,00
(st-so 12,00 - 21,00, ne 12,00 - 18,00) až do 30. dubna 2017.
Vstup zdarma.

Foto © Petr Josek

Die Eröffnung findet in der Photobastei am 6. April um
18,00 Uhr statt. Der Botscha�er der Tschechischen Republik
S.E. Karel Borůvka wird anwesend sein.
Anschliessend kann die Austellung täglich Mi-So von 12,00
(Mi bis Sa 12,00 - 21,00 Uhr, So 12,00 - 18,00 Uhr) bis am
30. April 2017 gesehen werden. Eintritt frei.

The Best of Czech Press Photo: Česká reportážní a dokumentární fotografie 1995 - 2015
Výstava ukáže nejlepší práce z 20ti leté historie soutěže o nejlepší fotografie z Čech a ze Slovenska. Výběr
je zároveň kronika nejvýznamnějších událostí posledních dvou desetiletí v České republice a ve světě.
Fotografie připomenou mimo jiné ničivé povodně z let 1997 a 2002, pohřeb prezidenta Václava Havla
v prosinci 2011. K vidění budou také fotografie, které vzpomínají na teroristický útok z 11. 9. 2001, nebo na uprchlickou
krizi v létě 2015.
Cílem každoroční soutěže je přinášet nezávislé obrazové svědectví o životě v České republice a ve světě, jak
je vidí čeští a slovenští fotografové skrz objektiv svého fotoaparátu. Udělení cen má rovněž posílit zájem
o vizuální žurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění.
Připraveno ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí České republiky a Czech Press Photo.

The Best of Czech Press Photo 1995–2015
Die Ausstellung zeigt die besten Arbeiten aus der inzwischen 20jährigen Geschichte des Wettbewerbs um die besten
Pressefotos aus Tschechien und der Slowakei. Die Auswahl ist zugleich eine Chronik der wichtigsten Ereignisse der
letzten beiden Jahrzehnte in Tschechien und der Welt, von den Terroranschlägen vom 11.9.2001 bis zum Begräbnis
von Václav Havel im Dezember 2011 oder der Flüchtlingskrise 2015.
Anliegen des jährlich ausgetragenen Wettbewerbes ist es, ein unabhängiges visuelles Zeugnis vom Leben in der Tschechischen
Republik und in der Welt zu bringen, so wie es tschechische und slowakische Pressefotografen durch das Objektiv ihrer
Kameras sehen. Durch die Verleihung der Preise soll außerdem das Interesse am Bildjournalismus als wichtigem Mittler
zwischenmenschlicher Verständnis gestärkt werden, der zu Wissen und Kennenlernen beitragen kann. In Zusammenarbeit
mit dem Außenministerium der Tschechischen Republik und Czech Press Photo.
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Slovanská epopej Alfonse Muchy

V

e středu 8. března 2017 začala v Tokiu výstava Muchovy Slovanské epopeje.
Stalo se tak poprvé, kdy všech dvacet pláten vycestovalo z Česka do zahraničí.

Slovanská epopej
je cyklus velkoformátových obrazů, kterým
chtěl Alfons Mucha shrnout dějiny slovanských
národů od dob dávnověku až po dvacáté
století, polovina cyklu je pak věnována historii
českého národa. Mucha jej po dokončení
věnoval městu Praha, která měla pro tento
monumentální cyklus vystavět samostatné a
důstojné místo.
Slovanská epopej jednoznačně patří mezi
největší kulturní klenoty České republiky
a proto byla zařazena do projektu „Sedm
divů Česka“ v kategorii „Umění a kultura“,
kde nakonec získala čestné osmé místo.
8. listopadu 2010 se Slovanská epopej stala
movitou kulturní památkou.
Myšlenka Slovanské epopeje
S myšlenkou vytvořit výtvarný odkaz
slovanství v dějinách si Alfons Mucha pohrával
dlouho. Inspirací mu byla i Světová výstava
v Paříži v roce 1900, kde navrhl pavilon Bosny
a Hercegoviny. Jeho vnitřek totiž pojal jako
oslavu nadějí jižních slovanských národů a
jejich tradic.
V rámci příprav podnikl A. Mucha studijní
cestu po Rusku, Polsku, Srbsku a Bulharsku,
aby mohl věrohodně zachytit i ty nejmenší
detaily ze života slovanských národů.
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V roce 1910 se Alfons Mucha vrátil do své
vlasti z Ameriky. Pronajal si ateliér v zámečku
u města Zbiroh. Uzavřel se jako řeholník
před světem a realizoval svůj velký umělecký
sen. Celý obrazový cyklus Slovanské epopeje
vznikal téměř dvě desetiletí. Mucha svou práci
dokončil na jaře roku 1928, u příležitosti oslav
deseti let samostatnosti Československého
státu. Vystaveno bylo poprvé v roce 1928
v Galerii hlavního města Prahy. Během
okupace bylo dílo ukryto před fašisty na dvou
místech v Praze, kde ovšem obrazy byly
poškozeny vlhkostí. Po druhé světové válce
v 50. letech byla zdevastovaná,vlhká a plesnivá
plátna převezena do Moravského Krumlova.
Díky řadě příznivců a pochopení úřadů byla
postupně restaurována. Od roku 1963, mohli
zájemci vidět prvních osm vystavených obrazů
a od roku 1968 byla všechna trvale umístěna
v zámku v Moravském Krumlově, města deset
kilometrů vzdáleného od Ivančic, rodiště
(1)
Alfonse Muchy.
V roce 2012 se celá Slovanská epopej
přestěhovala do Veletržního Paláce v Praze,
kde byla vystavována do roku 2016.
Alfons Mucha
Narodil se 24. července 1860 v Ivančicích
v rodině soudního sluhy. Studoval na gymnáziu
v Brně a poté pracoval jako pomocný písař
u okresního soudu v Ivančicích. Krátkou dobu
5

Kultura
působil v dílně divadelních dekorací ve Vídni.
Po návratu na Moravu pracuje také pro hraběte
Belassiho, který mu umožnil další studia na
akademiích v Mnichově a Paříži. Zde působí
především jako ilustrátor.
Od roku 1904 cestuje častěji do USA,
kde pořádá kursy kreslení. V roce 1906
se oženil se svojí bývalou žačkou Marií
Chytilovou. Při pobytech v USA se snaží získat
zdroje potřebné k vytvoření Slovanské epopeje.
V roce 1910 se vrací do vlasti, pronajímá
si prostory a byt na zámku Zbiroh v západních
Čechách a zde začíná pracovat na Slovanské
epopeji. Na sklonku roku 1912 dokončuje
první tři obrazy. Celé dílo je českému národu
a Praze slavnostně předáno v roce 1928.
V roce 1939 je zatčen a vyslýchán gestapem.
14. července 1939 umírá. Je jistě příznačné,
jak brzy fašisté pochopili, že Slovanská epopej
se svými idejemi ve spojenectví slovanských
národů proti násilí a za svobodu byla velkým
nebezpečím pro jejich mocenské cíle, které
byly v průběhu druhé světové války zaměřeny
zejména proti slovanským zemím.

Slovo tvůrce:
„Chtěl jsem promluviti svým způsobem k duši
národa, k tělesnému zázraku, jež nejrychleji
dojmy přenáší k vědomí. Obraz působí řekl
bych agresivně: bez ohledu vniká otevřeným
oknem do duše. Jest věcí pozorovatele, aby
s ním naložil po své vůli. Může jej přejít,
nepřipouštěje si ho do vědomí, anebo sveden
vnějškem díla zastaví se před ním a snad i pátrá
po jeho obsahu a významu a nakonec i najde v
něm ono jadérko, buď krásy nebo pravdy, kvůli
němuž povstalo.

Práci tuto, nyní dokončenou, považoval jsem
za svou povinnost."
...„Účelem mého díla nikdy nebylo bořit,
ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás musí
všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží,
a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem.
Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti
skrovnými silami k tomuto poznání - aspoň a
zatím u nás, v naší rodině slovanské.” (2)

Obrazy:
Slované v pravlasti
(1912)
Slavnost Svantovítova
(1912)
Zavedení slovanské liturgie
(1912)
Hájení Szigetu proti Turkům Mikulášem
Zrinským (1914)
Bratrská škola v Ivančicích
(1914)
Zrušení nevolnictví na Rusi
(1914)
Po bitvě na Vítkově
(1916)
Milíč z Kroměříže
(1916)
Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské
(1916)
Schůzka na Křížkách
(1916)
6

Petr Chelčický
(1918)
Jan Ámos Komenský
(1918)
Jiří z Poděbrad a z Kunštátu
(1923)
Bulharský Car Simeon
(1923)
Svaz slovanských dynastů
(1924)
Bitva grunwaldská
(1924)
Mont Athos
(1924)
Štěpán Dušan
(1926)
Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou
(1926–1928)
Apoteóza z dějin Slovanstva (1926–1928)
Zpravodaj 4/2017
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Slované v pravlasti
První obraz celé série zobrazuje slovanského
Adama a Evu, kteří se skrývají před nájezdníky.
Výjev je datován do doby mezi třetím a šestým
stoletím našeho letopočtu. Jejich bílá roucha
symbolizují čistotu a nevinnost. Což kontrastuje
s plameny vesnice, kterou podpálili vojáci
v pozadí. Nejzajímavější částí obrazu je však
levitující trojice na pravé straně: nejvíce výrazný
je uprostřed stojící pohanský kněz, který
se modlí za slitování pro své ovečky. Pod jeho
levou rukou je skloněna dívka se zeleným
věncem jako symbolem míru. Zatímco pod
pravou rukou je mladý bojovník, který má
představovat spravedlivou válku. Poselství skryté
v obrazu sděluje, že v budoucnu musí Slované
bojovat za svou svobodu.

Jiří z Poděbrad a z Kunštátu
V roce 1430 byl Řím nucen uznat husitské
nároky a ukončil křížové výpravy do českých
zemí. Když si stavy v roce 1458 zvolily za svého
panovníka Jiříka z Poděbrad, naskytla se opět
příležitost podvolit odkloněné věřící. Nový král
se v roce 1462 vydal do Říma pro potvrzení
královské moci, toho se mu však nedostalo, a
nový panovník se musel vrátit. Za ním zpět pak
putoval papežský vyslanec kardinál Fantimus
de Valle. V Praze pak před králem přednesl
požadavek Vatikánu k opětovnému podrobení
pod papežskou stolici. Král rezolutně odmítá se slovy:
„Na této zemi není nikoho, kdo je hoden soudit mé svědomí."
Chlapec vpravo dole významně zavírá knihu s názvem 'Roma
finita'. Toto značí začátek ztráty náboženského vlivu Říma
nad Čechy, zrození nové svobody podtrhují paprsky slunce
procházející skrz gotické okno.
Zpravodaj 4/2017
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Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské:
Pravda vítězí - 1916
Mistr Jan Hus je nejznámější postavou
reformistického hnutí, které se na území
tehdejších Čech a Moravy utvářelo
v patnáctém století. Jeho revoluční myšlenky
- za něž byl roku 1415 v Kostnici upálen přejali jeho následovníci a na jeho počest
se celé hnutí jmenuje husitství. Jeho smrt
vedla k rozpoutání husitských válek.
Mucha namaloval Mistra Jana kázajícího
v Betlémské kapli v Praze roku 1412.
Kázání poslouchají jeho studenti, kteří si dělají poznámky. Dále se na obraze
nachází nalevo od Husa také kupec Kříž, zakladatel kaple. Napravo od něj
je vyobrazen Jan Žižka, budoucí vojevůdce husitů. Dále je zde královna Žofie
pod baldachýnem vpravo. Kněz stojící u kropenky si dělá poznámky pro
nadcházející církevní proces s Husem.
Mucha vycházel ze zachovaných plánů z 18. století a proto zobrazil vnitřek
Betlémské kaple tak, jak vypadal až po přestavbě v roce 1548, kdy byl
původní plochý strop nahrazen pozdněgotickou síťovou, žebrovou klenbou.

Článek: Adéla Benešová, úprava textů a opisy ze zdrojů:
1) http://www.slovanskaepopej.cz
2) http://waity5.blog.cz/0901/moravsky-krumlov-slovanska-epopej-1-cast-alfons-mucha
Fotografie: informace z https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_epopej
1) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovane_v_pravlasti_81x61m.jpg#/media/File:Slovane_v_
pravlasti_81x61m.jpg
2) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazani_mistra_jana_husa_v_kapli_betlemske_81x61m.jpg#/media/
File:Kazani_mistra_jana_husa_v_kapli_betlemske_81x61m.jpg
3) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha_Jiri_z_Podebrad.jpg#/media/File:Mucha_Jiri_z_Podebrad.jpg

***
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Divácky nejúspěšnějším filmem festivalu
Jeden svět 2017 se stal dokument
„Život začíná po stovce“

V

itální 104letá bloggerka Dagny
Carlsson ze Švédska okouzlila publikum
19. ročníku festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Dokument
o jejím aktivním prožívání vysokého věku
„Život začíná po stovce“ vyhrál letošní
Diváckou cenu Nadačního fondu AVAST.
Na první příčce bodování se s přehledem držel
po celou dobu festivalu.
O filmu: Švédka Dagny (viz foto) má svůj vlastní
blog, kam denně přispívá. Píše o všedních
věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam
projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na
párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského.
Je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají
na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila
v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká,
být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem
není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl
vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale těší
se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje,
že je třeba odhodit stud a strach – na to je život
příliš krátký.
Na druhém místě v diváckém hlasování
se umístil dokumentární film „Škádlení“
Goliáše americké režisérky Sary Taksler.
Dokument sleduje vzestup a pár egyptského
lékaře Bássema Júsefa, který se po propuknutí
Arabského jara stal moderátorem satirické

talkshow po vzoru Jona Stewarta a získal
si třicetimilionové publikum.

Třetí místo v diváckém hlasování patří
dokumentu „Kdo mě teď bude mít rád?“
o HIV pozitivním gayi z ortodoxní izraelské
rodiny, k níž se i přes její zavržení snaží po
letech opět najít cestu. Protagonista Saar Maoz
film v Praze osobně představil a s dospělým
i školním publikem diskutoval o otázkách
prevence HIV. Dokument v následujících
týdnech uvede šest dalších festivalových měst.
19. ročník festivalu Jeden svět opět reflektoval
aktuální politická a sociální témata. Festival
dokumentárních filmů o lidských právech
se uskutečnil v Praze 6. - 15. března 2017,
v průběhu března a dubna putuje po více než
třiceti městech po České republice a následně
se přesouvá do Bruselu.

Text a foto: Z tiskové zprávy připravila Lada Topinková,
Český dialog, http://www.cesky-dialog.net
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České památky vstupují do Roku renesanční
šlechty

H

rady, zámky a další památky ve správě
Národního památkového ústavu zahajují
sezonu, v níž se ohlédnou za nevýznamnějšími
renesančními šlechtickými rody naší historie.
Na třiceti památkových objektech budou
po celý rok probíhat výstavy i doprovodné
programy zaměřené právě na renesanci.
„Rok renesanční šlechty je po velmi úspěšném
Lucemburském roku připomínajícím
odkaz Karla IV. dalším dílem ze série
našeho dlouhodobého projektu Po stopách
šlechtických rodů. Symbolicky jej otevírá
výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a
Venuše, na níž se návštěvníkům představí
klíčová umělecká díla z časů císaře Rudolfa
II., která jsou ve sbírkách hradů a zámků
ve správě Národního památkového ústavu,“
zve návštěvníky na novou sezonu generální
ředitelka Naďa Gorycková. Na výstavě,
kterou budou moci návštěvníci zhlédnout
do konce dubna, jsou zastoupeny obrazy
rudolfínských umělců a skvosty nizozemského,
francouzského a německého malířství.
„Jde většinou o díla, která v průběhu
staletí získali velkorysí sběratelé z rodů,
jako jsou Valdštejnové, Schwarzenbergové,
Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové
či Czernin-Morzinové. Výstava je však jen
zlomkem rozsáhlého odkazu manýristické
kultury v českých zemích. Pro poznání
dalších pokladů tohoto slavného období
je nutné navštívit sama aristokratická sídla,“
10

upozorňuje kurátor Roku renesanční šlechty
Michal Konečný.
Rok renesanční šlechty vyvrcholí výstavou
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na renesančním zámku Březnice, která bude věnovaná
českému místodržícímu u příležitosti 450. výročí nástupu jeho vlády v Tyrolsku. Výstava
uspořádaná ve spolupráci s Kunsthistorisches
Museum Wien bude otevřena od 27. května
až do konce října. Na konci června se pak
v moravských Bučovicích, které zatím patří k méně známým památkám, otevře nová
interaktivní expozice Moravský renesanční
šlechtic ve svém labyrintu, kterou doplní nový
tištěný průvodce. Do Prahy se Rok renesanční
šlechty vrátí opět v říjnu výstavou Podoby a
příběhy pořádanou ve spolupráci s Národní
galerií v Praze. Nabídne jedinečnou kolekci
renesančních portrétů a osobních předmětů
nejvyšší české a moravské šlechty.
Na dalších třiceti hradech a zámcích budou
po celý rok probíhat další doprovodné
akce. S významnými osobnostmi z řad
renesanční aristokracie, renesanční zámeckou
architekturou, skvostnými interiér y
i desítkami příběhů se návštěvníci setkají
ve Velkých Losinách, v Uherčicích, na hradě
Pernštejně, v Rožmberku, Českém Krumlově,
Třeboni, Červené Lhotě, Jindřichově Hradci,
Kratochvíli, Vimperku, Telči, Červeném
Poříčí, Horšovském Týně, Náchodě, Opočně,
Litomyšli, Slatiňanech, na Frýdlantu,
Zpravodaj 4/2017

Kultura
Grabštejně a v Benešově nad Ploučnicí.
Čtenáři se dočkají i vydání menší publikace
o renesančních objektech a na podzim vyjde
velká reprezentativní publikace Renesanční
hrady a zámky ve správě NPÚ.
Součástí Roku renesanční šlechty se stane též
tradiční Hradozámecká noc, která proběhne
v sobotu 26. srpna na zámku v Náměšti nad
Oslavou. Návštěvníci se mohou těšit na mimořádně otevřenou oratoř zámecké kaple s vystavenou šestidílnou Biblí kralickou – cenným
renesančním tiskem, který vznikl za Žerotínů
na náměšťském panství. Veškeré informace
o akcích spojených s Rokem renesanční šlechty
naleznou návštěvníci na webových stránkách
Národního památkového ústavu.
Nové expozice a výstavy nejen v duchu
renesance
Přestože budou památky ve správě NPÚ
v roce 2017 ožívat především rytmem Roku
renesanční šlechty, čeká na návštěvníky řada
dalších akcí i novinek. Skutečnou památkovou
lahůdkou je ojedinělý nález středověké
nástěnné figurální malby s rytířským motivem
na zámku v Kunštátě. Nový objev bude
v průběhu června zařazen do výběrového
prohlídkového okruhu.
Při příležitosti zahájení turistické sezony
se 1. dubna uskuteční na hradě Křivoklát
beseda kastelánů s veřejností a novináři.
Přítomni budou kasteláni památkových
objektů ležících na území historického
přemyslovského loveckého hvozdu, tedy
z hradů Křivoklát, Karlštejn, Točník a
Krakovec, ale také z Hamousova statku
ve Zbečně či ze zámku v blízkých Hořovicích.
Zpravodaj 4/2017

Na Velký pátek 14. dubna se veřejnosti otevře
obnovený novogotický templ – rozhledna
v parku zámku Krásný Dvůr, která je první
čistě neogotickou architekturou na našem
území. Celková stavební a památková
obnova objektu byla možná díky projektu
financovanému z finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru a Norska.
Projekt byl realizován v letech 2014–2016 a
zahrnoval komplexní stavební obnovu objektu
včetně zhotovení kopií původních vitrážových
oken, repliky vyhlídkové lávky a restaurování
sochy polního maršála Schwarzenberga.
Na zámku v Nebílovech na návštěvníky čeká
v průběhu dubna otevření architektonicky
nejcennější části zámku – kompletně obnovené
arkádové loggie zadního křídla. Reinstalace
prohlídkové trasy se dočkal zámek Červená
Lhota. Návštěvníci tam uvidí, jak prostory
vypadaly kolem roku 1920, kdy v něm
žila poslední rodina šlechtických majitelů
Schönburg-Hartenstein.
Zejména nejmenší návštěvníky potěší
Kunětická hora s výstavou nazvanou Zpátky
do pohádky. Od května do konce září si tam
budou moci prohlédnout množství kostýmů a
rekvizit z pohádek z tvorby České, respektive
Československé televize, například Ať přiletí
čáp, královno, Zlatovláska, O princezně, která
ráčkovala, Královna Koloběžka I., Princové
jsou na draka, Rumplcimprcampr a dalších.
Chybět nebudou ani oblíbené Krkonošské
pohádky.
Krajina. Kulturní i přírodní dědictví
„Krajina je součástí našeho kulturního dědictví
a Národní památkový ústav ji zvolil vedle Roku
11

Kultura
renesanční šlechty tématem roku 2017 s cílem
seznámit veřejnost s jejím odkazem. Jednotlivá
pracoviště NPÚ při této příležitosti připravují
řadu výstav, přednášek, komentovaných
prohlídek a vycházek, workshopů i edukačních
programů,“ vysvětluje Naďa Goryczková.
Výstava Telč v průběhu staletí seznámí v červenci a srpnu návštěvníky zámku s historickým vývojem telčského panství od poloviny
17. století do roku 1945 a představí panství
Telč jako fungující organismus, který v průběhu staletí spravovaly čtyři šlechtické rody,
jež budou v rámci výstavy rovněž krátce představeny. Udržení honosného rodového sídla
a plnění reprezentačních povinností šlechty
bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela
mít základ v ekonomicky dobře fungujícím
hospodářském zázemí každého panství. Pro to
telčské byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství.
Holašovice v kontextu jihočeské venkovské
architektury pak představí v Českých
Budějovicích na podzim výstava mapující
vývoj a typologii venkovské architektury
jižních Čech, drobnou architekturu v krajině,
urbanismus jihočeské vesnice a technické
stavby, jako jsou mlýny, hamry, kovárny
či seníky. Virtuální prohlídku typové usedlosti
i s její vnitřní strukturou umožní 3D grafický
model typické holašovické usedlosti, 3D
fyzický model bude k dispozici dětským
návštěvníkům výstavy. V areálu Hospitalu

Kuks přivítá návštěvníky v květnu nový
okruh zahrnující komentované prohlídky
bylinkové zahrady. Jeho obsahem bude
stručné seznámení s historií zahrady, její
kompozicí a vývojem, následované popisem
nejzajímavějších rostlin rostoucích v daném
období.
Pro veřejnost chystají pracoviště na 60 akcí a
všechny informace budou zájemcům dostupné
na webových stránkách NPÚ.
S krajinou až do baroka
Hlavním marketingovým tématem agentury
CzechTourism je letos baroko a Národní
památkový ústav se jako partner agentury
k tomuto tématu připojuje prezentací míst
s barokem spojených. Barokní krajinu a
její stavitele přibližuje kampaň pomocí
devíti témat, která umožní představit nejen
nejznámější barokní skvosty, ale i méně
známé památky. Mezi deseti barokními cíli,
které stojí za to navštívit, se tak v materiálech
agentury objevují Kuks, Kroměříž, Valtice a
Český Krumlov. Z objektů ve správě NPÚ jsou
v tiskovinách CzechTourismu propagovány
rovněž Zahrady pod Pražským hradem, Telč,
Litomyšl, Lednice, Veltrusy, Manětín, Plasy,
Kladruby, Nebílovy, Ploskovice, Duchcov,
Libochovice, Zubrnice, Vranov nad Dyjí,
Jaroměřice nad Rokytnou a Buchlovice.

Text: Z tiskové zprávy NPÚ připravila Lada Topinková,
Český dialog, http://www.cesky-dialog.net
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Ubrousky & servítky

D

robné dění v domácnosti zavedlo mé
vzpomínky do dávné minulosti dětství.
Třídili jsme se ženou papírové servítky po
narozeninových oslavách, zda jsou upotřebené,
anebo jen zmačkané. Ty by se mohly ještě
hodit jako „kichenpapírky“.

neb nebyl k dostání ani toaletní papír.
Ten nahrazovalo v mnoha domácnostech
Rudé právo, deník vlády, čtený většinou jen
o sportu na straně poslední. Tato nutnost,
přežívající od války, zůstala věrná vesnickým
kadibudkám.

Řetízkový kolotoč vzpomínek na dětství a
mládí, prožité v rodině stvořitelů, se roztočil
až do závratnosti. Za živého anebo mrtvého
Boha (Friedrich Nietzsche), si nemohu
vzpomenout, že bychom doma kdy měli
papírové servítky, anebo papírové kapesníky.
S těmi jsem se setkal až zde ve Švýcarsku,
i když byly vynalezeny již roku finf, minulého
století pod značkou Tempo.

O mnoho let později jsem zde ve Švýcarsku pro
jednoho fabrikanta navrhoval sety, používané
pod talíře v restauracích, aby nemuseli
po každém strávníku měnit ubrus. V laciných
hostincích bývají počmárány reklamou. Pod
reklamní sety jsem se taky párkrát podepsal.
Servítky se používají převážně neutrální.
Později, co jsem měl vlastní tiskárnu, jsem sety
také tiskl, ale ofsetem.

Ubrousky, malé hadříčky, zdrobnělina
od slova ubrus, sloužily více méně jako
dekorace. Na nich se blýskal stříbrný příbor,
u nás používaný denně, neb jsme jiný neměli.
Damaškový ubrus, lehce do zelena s drobným
vyšíváním, se výborně hodil k štědrovečerní
večeři. Pusinky jsme si ale ubrousky neutírali,
ale umývali proletářsky v koupelně studenou
vodou. Teplá nebyla do domu zavedena.
Papírové servítky i textilní ubrousky slouží
k osušení úst, abychom jimi neupatlali
nápojové poháry a ženy aby na nich
nezanechaly otisky rtěnky. Matka nás
kluky dokonce nutila po jídle talíře vylízat,
aby neměla špinavou vodu na nádobí. Otec byl
od této disciplíny osvobozen.
Tady by se hodila jedna vsuvka, že jsme
papírové servítky doma vlastně mít nemohli,
Zpravodaj 4/2017

Servítky dodávané do papírnictví jsou
s různými motivy od jarních, letních,
podzimních s divočinou a pochopitelně
s motivy vánočními. Tato firma tiskla servítky
13
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ještě klasicky gumotiskem a taky mne živila
mnoho let. Jeden z motivů, který jsem panu
továrníkovi prodal, bylo sluníčko do čtverečku
složeného servítku. Sluníčka tiskl v mnoha
barvách a prodával do restaurací pod talíře
s polévkou. Se sluníčky jsem se setkával ještě
po mnoha letech, kdy už jsem s firmou
nespolupracoval.

Jedenkráte v létě, kdy každoročně Pavel
Kantorek u mne pobýval, jsem ho vybídl,
aby nakreslil něco pro servítkáře, že si přivydělá. Nakreslil čtyři fóry a všechny pan fabrikant
koupil. A co je hlavní, také vytiskl.

Fór: Jeden z fórů Pavla Kantorka na servítku
Text: Milan Cimburek

***
Přístroj Alfa S 3377
Úvod

S

talo se to před mnoha tisíci lety
v diktátorsky spravované zemi neznámého
jména, jak o tom svědčí tabulky z pálené hlíny
popsané klínovým písmem. Byly nalezeny
v písku Negevské pouště v Izraeli. Bylo jich
stovky a četné z nich byly silně poškozené.
Po rozluštění písma nás překvapil jejich obsah
o zvyklostech kolem úmrtí u jedné z dřívějších
civilizací...
Vdova Agnesita
Agnesita umírala. Ležela již nějakou dobu
na paliativním oddělení nemocnice v D.
pro nevyléčitelné pacienty. Její sarkomrakovina v pokročilém stadiu nedávala žádnou
naději na vyléčení.
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Měla čtyři děti. Tři syny a dceru. Pravidlem
a předpisem v zemi bylo, že při smrti matky
smějí být u smrtelné postele přítomni synové,
při smrti otce dcery. Dceru vdovy mohl
zastoupit její manžel, u neprovdané pak
partner. U umírání Agnesity byli přítomni čtyři
mužové. Dva z nich, starší synové, obdrželi
k pohřebnímu obřadu tak zvaný Alfa-přístroj.
Bylo to zařízení registrující přesně, kdy opustila
duše tělo. Registrace přístrojem fungovala na
světelném principu. Při opouštění těla duší
začal přístroj blikat. Nejprve slabě, potom
silněji. Po krátké době světlo zhaslo docela.
To duše opustila tělo. Před jejím odchodem
z těla mělo světlo stálou intenzitu a neblikalo.
Konstantní světlo bylo známkou přítomnosti
duše v těle. Jeho intenzita nerostla. Délka
slabého blikání, jeho celkové trvání a intenzita
Zpravodaj 4/2017
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světla se u umírajících lišily. Světelné indikace
ovlivňovala výhradně vzdálenost duše.
Pozůstalým bylo dovoleno používat Alfu celý
týden, přesněji od úmrtí do pohřbu. Po tuto
dobu jim stát poskytl přístroj bezplatně
k dispozici. Čas byl přesně kontrolován.
Některé Alfy blikaly po celou tuto dobu, jiné
pouze několik hodin.
Byly to reakce na pohyb duše odlétající od nebo
setrvávající u pozůstalých. Když požívaly duše
u pozůstalých velkou obětavost, péči a lásku,
setrvaly u nich několik dnů a světlo svítilo déle.
U těch, kteří se o její pobyt v tělesné schránce
nestarali rádi a skřípali přitom zuby, se duši
dlouho zůstat nechtělo. Brzy se odporoučela.
Přístroj byl nechtěně měřítkem lásky dětí
k rodičům, obecně měřítkem citů mezi živými
a zemřelými.
Alfa-přístroje a jejich výroba
Přístroje Alfa vyráběla státní továrna Astra
ve třech skupinách. Rok výroby spolutvořil
název a doplňovala ho písmena N (normal), S
(superb) a WA (without, bez nároků). Poslední
skupina přístrojů byla přidělována rodičům
zemřelých dětí.
Technologie výroby se přísně utajovala.
Nejdůležitějšími a elitními pracovníky byli
andělé pohybující se výhradně u závěrečných
výrobních procesů. Pomocné síly andělů
podléhaly přísné selekci. Muži i ženy zde
pracovali pouze deset let. Věk byl pečlivě
sledován a pohyboval se mezi třicítkou a
čtyřicítkou. Potom byly „přestárlé“ pracovní
síly propuštěny. Staraly se o distribuci přístrojů
Alfa do nemocnic a klinik. Předpokladem pro

způsobilost práce v Astře byly dvě uzavřené
univerzity. Jedna technická (fyzikální směr),
druhá humanitní (obor psychologie a terapie).
O místa panoval eminentní zájem. Byla
výborně placena a léta se počítala dvojnásobně
do penze. Andělé zkusili náhradu pozemských
zaměstnanců roboty několikrát, ale vždy
neúspěšně.
Přístroje se neprodávaly. Byly majetkem státu
a obyvatelstvu sloužily jen pro jejich příbuzné
na prahu smrti. Krádeže přístrojů neexistovaly,
protože tyto pro zdravé nefungovaly. Dostat
se k přístrojům nebylo běžně možné.
Oficiálními odběrateli byly kliniky a
nemocnice. Lékaři určovali okamžik připojení
pacientů na přístroj. Začal fungovat teprve
až při těžké a nevyléčitelné nemoci pacienta
na prahu smrti.
Konec přístrojů Alfa
Jednou vznikl v Astře požár. Podnikovým
požárním sborem byl rychle uhašen. Požárem
zasažené stroje a zařízení továrny vyráběly
nyní Alfa-přístroje, které nedovedly blikat.
Chyba se nedala ani po mnoha bezesných
nocí odstranit. Přístroje se staly bezcennými
a jejich používání muselo skončit. Spoustě lidí
v utopické zemi to přišlo vhod.
Historici a kronikáři zaznamenali zprávu
o existenci Alfa-přístrojů na pálených
hliněných destičkách. Jenom ta se zachovala
po zániku utopické civilizace dodnes.
Tajemství výroby přístrojů se nezachovalo.
Zaniklo požárem Astry. Snad se k němu
budoucí civilizace jednou dopracují...

Text: Štěpán Húsek, březen 2017
Zpravodaj 4/2017
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Nejsou čmoudi jako čmoudi

E

-mail mě právě obohatil unikátním
portrétem značného rozsahu v přítomnosti
trojice poněkud, ale nikoliv přespříliš snědých
mužů. Drželi plakát s nápisem s velkými
písmeny STOP PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ.
Informace ke mně dorazila ze středomořského
ostrova Kypru, kde jsem nepotkával velké
množství ani cikánských ani afrických
domorodců. Pod obrovskými písmeny byl
méně velikánský text:
Čechy jsou naše a našich českých bratrů
Čmoudi zpátky do Afriky!
Vaši vzdělaní Romové
Zpozorněl jsem: nikoliv z důvodu své
někdejší dávné funkce okresního soudce
v západočeském okrese Stříbro koncem
padesátých let, při řešení svárů družstevních
zemědělců o sporné záhumenkové vlastnictví
slepic a králíků. Rovněž jsem ale jako
místopředseda zasedal v okresním, zcela
nefunkčním výboru pro řešení cikánské (v té
době ještě nikoliv romské) problematiky,
než se mi podařilo od budování vědeckého
komunismu ilegálně uprchnout do náruče
amerických imperialistů.
Nyní k těm čmoudům: něco podobného jsem
vlastně měl i ve vlastní domácnosti: Moje
manželka ve svém rodném čínském paláci
jakožto dcera švýcarské matky nebyla dost
asiatská. Místní popuzené děti po ní házely
kamení.
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V pozdějším věku takovou zkušenost
v českém prostředí částečně přece jen měla.
V pražské tramvaji či metru si vedle ní opatrní
domorodci raději nepřisedli, aniž ovšem věděli,
že dotyčné, jaksi jinak vypadající stvoření, je
z nóbl šlechtické famílie, byť tedy je celoživotně
manželsky zaangažována s plebejcem
plzeňského původu. Rovněž jinak by byl
zareagoval slušivě oděný penzista procházkou
pražským sadem před hlavním nádražím.
Zrak mu již perfektně nesloužil, aristokratku
s modrou krví si spletl s rumunskou žebračkou
a začal jí lát, s urgentním doporučením, ať
okamžitě zmizí zpátky domů na Balkán.
- - Důsledně pokroková politická levice aspoň
zde v Americe zdůrazňuje své přesvědčení,
že největší hrozbou, kromě ultimálního
zloducha Trumpa ovšem je oteplování naší
planety. Dnes je 17.března, irský národní
den svatého Patricka, nutno vyjít do ulic
v zeleném oblečení. Příští týden sice započne
kalendářní jaro, ale nikam nevyjdu, poněvadž
už třetí den jsme zajatci sněhové bouře, před
domem mám víc než metr bílého návalu.
K nákupu novin se nikam nemohu dodrat,
takže tedy spoléhám na televizi. Z ní jsem
si ovšem ověřil, že The New York Times,
někdejší zdroj objektivní solidní žurnalistiky,
se ideologicky rozběsňuje, když absolventi
několika nejkvalitnějších high schools jsou
přijímáni na vyšší učiliště jen pouze podle
prospěchu a nikoliv podle preferenčních
Zpravodaj 4/2017
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kritérií Affirmative Action, s výsledkem,
že pouze 10% černochů (Afro-Američan
ovšem) a Hispanics uspějí. A kdo je vinen?
Bělošský rasismus, samozřejmě! Tak soptí
důsledně levicový, zásadně politicky korektní
tisk. V celém článku NYT není jediné slovo
o skutečné podstatě tohoto sdělení: Naprostou
většinou (50% plus) úspěšných uchazečů jsou
Asiaté! Jsou ti nejschopnější a nejpilnější. S tím
ovšem ultrapokrokoví novináři mají problém,
jak tyto Asiaty obviňovat z bělošského rasismu,
takže o takových pachatelích se raději pomlčí.
O nich v celé pasáži nepadlo ani slovo, však
nutno dodržovat správnou ideologickou linii
monopolu bělošského rasistického provinění.
Jako univerzitní kantor jsem poněkud
obeznámen s všelijakou tvorbou výtečných
mozků. Velice si vážím osobností jako
je Daniel Pipes, autor šestnácti knih, vydavatel
výtečných zdrojů jako Middle East Quarterly.
Změny k horšímu přisuzuje neblahému
vlivu všelijakého druhu. Jako první jmenuje
multikulturalismus, jeho relativismus, druh
přesvědčení, že všechny kultury jsou si
zásadně rovnocenné. Vegetariáni a lidožrouti,
vsjo rovno. Druhou příčinou je druh
politické levice, prezentující se způsobem,
který si vysloužil oprávněné označení
islamofašismus.
V roce 2007 univerzita státu Maryland
v celosvětovém průzkumu veřejného mínění
zjistila, že dvě třetiny muslimů dávají přednost
zavedení islámských zákonů a stejná většina
podporuje vytvoření jednotného globálního
chalifátu. Islamismus se stal nejmocnější
variantou radikální utopie tohoto století.
Zpravodaj 4/2017

Ultralevicové zdroje jako týdeník The Nation
ho zatracují jako “anti-Arab propagandist”, též
se dočítám, že je “posedlý nenávistí ke všemu
muslimskému” ač přitom rozlišuje islám
radikální, nesmiřitelný, krvelačný, od islámu
umírněného. Například velice oceňoval
kvality modernizátorů jako byl Mustafa Kemal
Atatürk.
Právě v onom hanebně zasněženém dni
svatého Patricka 17. března 2017 jsem
z internetu s tímto datem vylovil text tohoto
autora: “The Middle East’s Most Surviving
Country” (Townhall , 17.3.2017) a jako tuto
nejvíc překvapivou zemí hodnotí Oman,
v přemnohém se lišící od celičkého arabského
světa. V porovnání s Českou republikou je
téměř třikrát rozsáhlejší a pětkrát prázdnější.
Oněch 2,3 milionů obyvatel (odhad z roku
1998) se skládá z 200 kmenů a oficiální řečí
je arabština.
Islám má všeho všudy tři dost se lišící větve:
Sunni (90% všech muslimů), Šíité (kolem 9%)
a Ibadi (kolem 0.2%). Oman je jediným státem
na světě, kde tito Ibadi jsou většinou. Vládci
Omanu se nemíchali do všemožných šarvátek
Středního východu. Vysoká pouštní pohoří
hrála svou roli, po dvě století Ománský stát
soupeřil s evropskými mocnostmi o kontrolu
Indického oceánu. Až do roku 1964 Oman
ovládal Zanzibar - tedy jediný neevropský stát
kontrolující africké území.
Tato vzdálenost od středovýchodních
problémů, íránské rozpínavosti, nemíchání
se do konfliktů v sousedním Jemenu, Oman
je vskutku oázou klidu, džihádistické ambice
17
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tam neexistují a není nikoho, kdo by bažil stát
se bojovníkem ISIS.
Od roku 1932 do 1970 tam vládl Said
bin Taimur a počínal si, slovy jednoho
z návštěvníků, že „hodiny historie se zastavily
někde uprostřed středověku“ V celé monarchii
vznikla pouze jedná dlážděná silnice - délka
šest mil, necelých deset kilometrů. Otroctví
bylo legální, kouření venku na ulici bylo
ilegální.
Tohoto vládce svrhl jeho syn s jménem různě
slabikovaným (například Qaboos, takto
píše Pipes), již 47 roků vládnoucí, ale jako
modernizátor výtečně si počínající.
Započal s konstrukcí nejen rafinerie oleje,
ale i výstavbou opery. Stát světu dřív uzavřený,
nyní vítá zájemce. Na rozdíl od všejakých
nepříjemností při pokusu nahlédnout to toho
či onoho mohamedánského světa, v Omanu
vystoupíte na letišti, kde s úsměvem dostanete
vstupní vízum za 13 dolarů. Solidní spolehlivá
publikace Lonely Planet v roce 2012 hodnotila
hlavní město Muscat jako the second best in
travel city in the world! Elektřina již zavedena
do všech vesnic, Literacy - schopnost číst a psát
již dosáhla 91 procent čili znamenitě víc, než
snad v kterémkoliv státě tohoto Třetího světa.
Zdrojem příjmu státu je ovšem olej.
Na rozdíl od tradičních islámských tradicí
zacházet s ženským pokolením jako něčím
hodně méněcenným, ženy v Ománu tvoří

téměř polovinu žactva v ústavech vyššího
vzdělání. Mnohé po studiích se angažují
jak v soukromém tak veřejném sektoru, též
ve funkcích jako undersecretary ve vládě.
Synátor mě informoval o zkušenostech jeho
přátel, kteří se už pustili tamějším směrem
k radovánkám. Nesrovnatelné to plusy
v porovnání s mnohým okolním hororem.
Polovina obyvatelstva se věnuje jakémusi
zemědělství, dobytkářství, lovu ryb. Na vývoz
jdou datle, ořechy, ryby. Vše ostatní se dováží.

Veškerá lékařská pomoc je zdarma.
Většina obyvatelstva dostává finanční podporu
s ubytováním, výstavbou svých domovů.
V provozu je nejen opera ale i Royal Oman
Symphony Orchestra.
V roce 1996 vyšel quasi-ústavní dokument
“The Basic Law of the Sultanate of Oman.”
Politické strany tam nemají a nezdá se, že by
je postrádali.
Vracím se k závěru, jak Pipes hodnotí tento
hodně obtížný mohamedánský svět: Jako
demokrat rozhodně nebaží po absolutních
monarchiích. Ale přiznává, že na onom
Středním východě si monarchie počínají
daleko lépe, než jakékoliv regionální
alternativy, počínání ideologů a vojenských
oficírů.
S těmi čmoudy jsem ale vůbec nic nevyřešil.

Text: Ota Ulč
18
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SVĚT: Od Moháče k dnešku a ještě jednou
tak daleko

F

rantišek Palacký ukončil své Dějiny
národu českého rokem 1526, kdy Ludvík
Jagellonský, král český a uherský, padl v bitvě
u Moháče. Dělí nás od ní 491 let; i pokouším
se odhadnout: jak může vypadat svět za dalšího
zhruba půl tisíciletí? Bude
ještě vůbec nějaký svět?
Totiž... kolem své osy se otáčet
jistě bude; ale budou na něm
žít ještě nějací lidé? Jestli ano,
kolik a v jakém stavu?

zpíval pan Werich „Svět patří nám, pro všechny
dosti místa....“ No, možná ještě nějaké bylo,
ale pomalu už přestávalo být. Dnes dosáhla
demografická křivka sedmi a půl miliardy a
stoupá strmě dál... kam až? Zastaví ji něco?
Obávám se velice, že zastaví:
všeobecný kolaps provázený
hladomory a rozkladem
všech funkcí, vesměs v zemích
nazý vaných eufemicky
rozvojovými. Spatřuje-li kdo
útěšnější budoucnost, prosím
o laskavé sdělení, z čeho svou
naději odvozuje.

Dnes dosáhla
demografická
křivka sedmi
a půl miliardy

Jsem už věkovitý kmet a
mohlo by mi to být jedno;
znepokojuje mě nicméně,
že politika i veškerá společnost naší doby
žije výhradně dneškem. Budoucnosti jako by
nebylo, půltisícileté ani žádné jiné; přitom
úspěch západní civilizace byl založen na
předvídavosti, na schopnosti plánovat o dlouhé
úseky času dopředu. Kam se poděla? Zdráhají
se naši političtí a intelektuální vůdcové
pohlédnout do zrcadla budoucího času bojíce
se, co by v něm nedejpámbu spatřili? Zkusme
to za ně. Neboť doba nevoní právě růžemi,
světu hrozí ne jedna, ale celá sbírka pohrom, a
bylo by naléhavě třeba se na ně připravit. Snad
ještě není úplně pozdě.

Pohroma ústřední a nejhrozivější slovo
přelidnění. Když král Ludvík zahynul
v moháčských bažinách, hostil svět půl
miliardy duší. Když otec národa Palacký
dopisoval své Dějiny, dotáhly to řečené duše už
na jednu a čtvrt miliardy. O půl století později
Zpravodaj 4/2017

Nešalme se. Už dnes se dostala nejedna,
zejména africká, země na hranici úživnosti,
některé i za ni. A lze míti za to, že jich bude
přibývat, leda by tamní národy nechaly svého
děsivého množení. V to ale nelze doufat;
prozíravost není zrovna jejich ctností, to by
nebyly tak rozvojové. Lidé se z nich snaží spasit
útěkem do zatím prosperující Evropy... no, taky
bych se na jejich místě asi koukal spasit. Jsme
ale, k čertu už jednou, povinni je přijímat?
Zvlášť když si svou fenomenální množivost
přinášejí s sebou?
Buďme milosrdní, spínají ruce lítostivé
duše. Pomáhejme těm zoufalým lidem, co v
nasazení života prchají po zemi i po moři,
aby u nás nalezli nový, nadějnější domov. No,
dejme tomu. Bezpochyby je milosrdenství cit
krásný, následováníhodný a jaký ještě chcete,
jenže, jakáž pomoc, problém přelidnění a
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z něj vyplynuvšího stěhování národů neřeší;
a vyhlídku do budoucna – ani nemusí být
půltisíciletá - už teprve ne. Zanechme iluzí:
buď chceme příštím generacím svého rodu
zachovat snesitelné životní podmínky, nebo
je nám jejich budoucnost lhostejná. Pakli
není, neobejdeme se bez omezení živelného
přistěhovalectví, nemáme-li dopadnout jako
Sýrie nebo Somálsko.
Vida, Sýrie a Somálsko, o dalších adeptech
téhož osudu nemluvě. Nespadly do něj
náhodou ani pletichami globalizátorů nebo
komu se tak ještě stalo obyčejem připisovat
vinu za nejrůznější maléry, nýbrž rozkladným
působením náboženství, jehož jméno jest
islám. Co bychom také chtěli od věrouky
ustrnulé způsobem myšlení i konání ve století
sedmém. Chtě nechtě musíme velmi bedlivě
regulovat příliv migrantů z přelidněných
tzv. rozvojových zemí, ještě mnohem bedlivěji
se však musíme bránit průniku islámu, mámeli aspoň částečně – úplně to asi už nepůjde –
zajistit rozumnou existenci svým potomkům
do dalších a ještě dalších pokolení, jelikož ne
námi končí dějiny.
Prognostika je řemeslo ošidné, omylů plné,
ale pro jednou to můžeme zkusit: představit
si život na matičce Zemi v roce 2517.
I sázím si na nos prorocké brejle a vidím
dvojí alternativu. Jednou je svět zalidněný
půldruhou miliardou duší, což je zhruba bod,
na němž se nalézala demografická křivka, než
vystřelila téměř kolmo vzhůru k dnešnímu, nic
si nemalujme, nezvládnutelnému stavu. Země,
které nedokázaly ukrotit svou množivost, tudíž
zejména africké, ale také například Indie, jsou
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osídleny velmi řídce nebo vůbec nijak. Většinu
ostatního světa obývá potomstvo dnešní
západní civilizace, život však nevede nijak
zvlášť luxusní.
Poklady země, k nimž počítejme krom ropy
a rud i sklářský písek, cihlářskou hlínu,
cementárenský slín, patrně i uhlí a jiné
materiály, jsou vyčerpané nebo se blížící
vyčerpání; chtě nechtě se lidstvo obrací
k materiálům obnovitelným - když je dnes
tolik řečí kolem té obnovitelnosti – tedy
zejména k dřevu. Naštěstí vylidněné země
zarostly novým lesem, takže je kde dřevo brát.
Doprava... nejspíš zase koníčky a volskými
potahy, když je s ropou amen. Další potíž může
spočívat v energii; nebude-li dost brzy vyřešen
problém jaderné fúze, větrníčky a sluneční
panely to nespasí. A tak dále.
Vše v jedno shrnuto: v roce 2517 bude
naše potomstvo nuceno žít skromněji a
vesměs se dožívat i kratšího věku. Pobíhat
s pazourkovým sekeromlatem v rukou
bohdá muset nebude, jistý návrat ke starým
a zapomenutým metodám však bude
nevyhnutelný. Určitou kompenzací toho
stavu bude spousta neporušené nebo
se vzpamatovavší přírody, plné zvěře a ptactva
nebeského, když ne k užitku, aspoň k potěše.
Alternativou č. 2 je lidstvo – rozvojové
zejména – namnožené do dvaceti miliard
nebo se tomuto číslu blížící. Nestane-li
se něco zásadního, bude této mety dosaženo
někdy kolem roku 2100. Ale i kdyby to mělo
být o století nebo dvě později, výsledek
v pětisetletém horizontu je týž. I ukazují mi
prognostické brejle zemi nesličnou a pustou,
Zpravodaj 4/2017
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jak ji Písmo svaté líčí na počátku stvoření,
ledaže navíc posetou zpráchnivělými kostmi
někdejších obyvatel.
Uznávám, že obrázek budoucnosti, jak
jsem jej vykreslil, je poněkud extrémní;
že skutečnost může vypadat ne úplně – dnešní
stav nezakonzervujeme, ani kdybychom se

pozlatili -, ale o něco jinak a příznivěji. Jen
trouba však si vybere ze všech alternativ tu
nejkrásnější a diví se pak náramně, že šlo
všechno jinak a šejdrem; kdo je rozumný,
vezme v úvahu všechny možnosti včetně
nejnepříznivější, a právě ji. Neboť na dobrý
vývoj věcí se připravovati netřeba, na maléry
a průšvihy však sakramentsky ano.
Text: Luděk Frýbort, Hannover, 5. března 2017

***
Česko-moravské a slovenské vztahy se
Švýcarskem
Naším cílem je dát impuls pro Čechy a
Slováky ve Švýcarsku, poděkovat Švýcarům
a připomenout okupaci pod velením Kremlu
v roce 1968 a slavit 50 let exilu ve Švýcarsku.
Proč by se ale měl oslavovat i vznik ČSR - tedy
státu, který neexistuje?
Zpracovat něco na téma česko-moravskoslovenské historické vazby a vztahu
ke Švýcarsku by mohli snad jen experti a
historici žijící zde nebo v České a Slovenské
republice. Jedna kapitola jsou také vztahy od
vzniku ČSR do roku 1992 a od roku 1993.
Co se týká diplomatických vztahů, existuje
publikace asi z ca. roku 1995 od Agathona
Aerniho - Berner Burger, který spolupracoval
s prvním velvyslancem po „sametu“ Belcredim
(JUDr. Richard Moritz, hrabě von Belcredi
zemřel 20. prosince 2015 v Prostějově ve věku
1)
89 let).
Zpravodaj 4/2017

Hlavně v oblasti obchodních styků existuje
hodně příkladů pro úspěšnou spolupráci: Zde
uvedu smlouvu z roku 1976 o ochraně čsl.
piva zde a švýc. sýrů v ČSR, která snad platí
dodnes. Také firmy Model AG v Opavě (na
obaly) a Vetropak AG, výroba lahví v Kyjově,
od r. 1991, Rieter AG – od r. 1994 Elitex, Ústí
nad Orlicí, ABB Brno atd.
Pokud by někdo – student, nebo studentka chtěl zpracovat česko-moravské a slovenské
vztahy se Švýcarskem do rozpadu RakouskaUherska, t.j. do roku 1918, a potom do roku
1991 a po roce 1993 švýcarské vztahy - Česká
republika a Slovenská republika, měl by asi
hodně práce. A musel by to být nebo mu
sekundovat expert, nejlépe historik atd.
Spektrum spojitostí mezi našinci a Švýcary je
velmi široké a není lehké říci, kde a kdy začíná.
Uvedu několik příkladů:
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1. Pro rozšíření postavení města Bernu byly
důležité dekrety Karla IV., který se zde zastavil
na své cestě do Paříže a prý se zde panoši
bavili - dle záznamů - asi to bylo důležité?
Výtah z kroniky Spiez, kde je o tom zmínka,
jsem dal panu primátorovi Dr. Klausovi
Baumgartnerovi na jeho první cestě na
Moravu do Olomouce a Jeseníku na podzim
roku 1994 a pak i do Prahy, kde jsme se setkali
s pražským primátorem (v letech 1993-1998
byl primátorem Jan Koukal za ODS, se kterým
jsme návštěvu domlouvali).

Habánská keramika

2. Švýcarům by se mohlo připomenout,
že často utíkali k nám, hlavně na Moravu,
později na Slovensko, a to v době reformace
a za bojů protestantů proti katolíkům - napsal
jsem o tom seminární práci v roce 1971.*
Novokřtěnci - minimálně 10 000 - žili od
počátku reformace do třicetileté války hlavně
na jižní Moravě. Někteří tam jsou dodnes,
většina však utekla dále do Sedmihradska,
Oděsy, USA. Zůstaly po nich tzv. habánské
sklípky a keramika - v Mikulově, Brně a
v Kloboukách existují muzea a publikace,
stejně jako v Modré na Slovensku, atd. 2)
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*Anababtista Luděk Niedermayer byl
viceguvernérem České národní banky, od roku
2014 je europoslancem. Když jsem s ním
naposledy mluvil asi před 4 lety, tak jsme
vzpomínali, jak jsem domlouval jeho návštěvu
a přednášku v Bernu - FOW.
3. Švýcaři chodili do Čech, na Moravu
a na Slovensko za prací až do 2. světové
války, kdy se družili s německy mluvícím
obyvatelstvem, a pokud sami neodešli, byli
odsunuti. Znal jsem v St. Gallenu rodinu
Fredericke Pilz, kteří utekli z Liberce Reichenbergu, kde měli do konce války
textilku. Jezdívali prý pravidelně do Prahy
na koncerty - Citroenem, pán ve fraku a dáma
v róbě - velká provokace pro komunistyzabrali jim vše, Švýcaři je brali s rezervou.
4. Velké stopy zde zanechal vlivný grafik pan
Anton Reckziegel z Jablonce - tehdy Gablonz,
o kterém nedávno - 18. března 2017 vyšla
dlouhá reportáž v novinách „Der Bund“
na str. 36 a 37, autorem je Daniel Di Falco
„Sein Blick ist unser Kapital“, ein Böhme in
Bern. 3)
* V době zdejší reformace roku 1520 - více
než 100 let od upálení Jana Husa - poskytovali
moravští páni azyl novokřtěncům, někteří
tam žijí dodnes. Přišlo jich postupně snad
10 000. Žili v Mikulově a okolí, pak v Modré.
V Brně v Moravském zemském muzeu
nebo v Kloboukách ukazují jejich krásnou
tzv. habánkou keramiku - fajáns.
Větší část z nich utekla za třicetileté války
do Sedmihradska. Potom je Kateřina pozvala
do Oděsy a okolí, kde pěstovali víno stejně jako
na Moravě.
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Názory čtenáře
Dr. Jindřich Němčík: Anabaptisté
neboli novokřtěnci dostali na Moravě lidové
pojmenování habáni, pravděpodobně podle
německého "haushaben" (mít domov). Říkali
tak původně domům, kde byli vítáni a cítili
se bezpeční, a když se usadili, jejich dvory
se také jmenovaly Haushaben. Jiná hypotéza
říká, že jméno pochází z hebrejského ha-banim
(synové) - tak označovali sami sebe (jako Boží
děti, nikoliv Bratři Ježíšovi). Název také mohl
vzniknout ze společného vlastnictví věcí - "wir
haben". Později přijali jméno jednoho ze svých
vůdců Jakuba Huttera a jako hutterité (česky
huteři) jsou dnes známí ve světě.
Charakteristické pro moravské novokřtěnce
bylo společné vlastnictví - žili v komunitách ve
společných domech tzv. Haushaben. V druhé
polovině 16. století, ve „zlatém věku“
moravských novokřtěnců, jich bylo dvacet
až třicet tisíc. Historické prameny svědčí,
že od příchodu hnutí na Moravu až do jejich
vypovězení v roce 1622 sídlili ve 108 obcích
na Moravě (na jihu Moravy např. oblast
kolem Trstěnic na Moravskokrumlovsku)

a na Slovensku. Snažili se obnovit
staré křesťanství z dob apoštolů podle
výkladu Bible, jež jim byla jediným základem
víry. Proto také praktikovali nový křest - křtili
zásadně až na základě vyznané víry (tedy
dospělé), čímž se dostávali do sporu s církví
katolickou i reformační - jak luterány, tak
i kalvinisty (tj. presbyteriány v Anglii, Skotsku
a Severní Americe).
Moravští bratři prostřednictvím občanského
sdružení usilují od roku 1990 o znovuobnovení
činnosti, ale bez většího úspěchu. Moravští
bratři, někdy také jen Moravané, jsou
vlastně protestanti, potomci Jednoty
bratrské ze severní Moravy, zejména kolem
Fulneku, jejichž posledním kazatelem byl
J. A. Komenský, kteří v letech 1722 - 81
odešli do saského Herrnhutu, založeného
kovářem Kristiánem Davidem. Tam obnovili
v roce 1727 Jednotu bratrskou* a věnovali
se evangelijní misii po celém světě. *Die
Herrnhuter Brüdergemeine, lateinisch Unitas
Fratrum; evangelische Brüder-Unität, englisch
Moravian Church.
Text a foto od: Dr. Georg Jiři Dobrovolný

Pro bližší informace můžete nahlédnout na tyto prameny:
1) Kniha: Budova kanceláře a rezidence velvyslanectví České Republiky ve Švýcarsku, sto let vily
Jenner,Verfasser/Beitragende: Agathon Aerni, Milan Kováč Jahr: 19952)https://de.wikipedia.org/wiki/
Habaner
2) výstava: Habaner Fayencen 1590-1730 = Keramik aus der Tschechoslowakei. Kantonales Amt für
Wirtschafts- und Kulturausstellungen im Kornhaus Bern Geschichte • Literatur • Einzelnachweise, Bilder
zu Habaner Keramik- Der Ausdruck Habaner ist eine Umschreibung für die ab Mitte des 16. Jahrhunderts
3) Anton Reckziegel – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Reckziegel z Jablonce
Anton Reckziegel (* 27. Juli 1865 in Gablonz, Böhmen; † 20. Oktober
1936 in Mödling, österreich) war ein böhmischer Künstler. Leben •Ausstellung • Literatur • Weblinks,
Bilder
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Rozhovor

Rozhovor s Janem Lecjaksem

J

an Lecjaks (26) s fotbalem začínal v roce 1996 v klubu Sokol
Štěnovice. V sezóně 2007/2008 debutoval v české nejvyšší
fotbalové soutěži v dresu Viktorie Plzeň, se kterou v roce 2010
získal ligový titul. Následně odešel na zahraniční angažmá a začal
hrát za belgický klub RSC Anderlecht. “Ve Švýcarsku jsem od roku
2011. Po dvou letech jsem se přesunul na osm měsíců do Norska,
ale to bylo jen formou hostovaní. Ve Švýcarsku jsem měl stále ještě
platnou smlouvu, takže jsem se vrátil.”

Z: Angažmá jste měl v Čechách, Belgii,
Norsku a nyní ve Švýcarsku. Jak byste
tyto země porovnal z pohledu zázemí pro
sportovce? Kde se Vám nejlépe trénovalo?
Kde jsou lepší podmínky pro trénink?
JL: Nejlepší zázemí pro fotbal bylo jednoznačně
v Belgii, tam fotbalem žijí. Pro ně je fotbal
sportem číslo jedna. Lidé chodí na každý
domácí zápas, ví, kdo jste, na ulici si říkají
o fotky. V Anderlechtu se mi stávalo, že na mě
volali přes ulici, abych na ně počkal, že chtějí
autogram. To se tady ve Švýcarsku nestane,
lidé se tu o fotbal tolik nezajímají. V Norsku
zase vládnou především zimní sporty a fotbal
není moc popularní, ale poslední roky se to
zlepšuje.
Z: Už jste zmínil švýcarský přístup k fotbalu,
ale co třeba atmosféra na stadionu? Je tady
ve Švýcarsku jiná než v Čechách?
JL: Záleží na jaké zápasy se půjdete podívat.
Některé jsou na atmosféru slušné, některé
horší. To platí jak v Česku, tak i ve Švýcarsku.
Ve Švýcarsku jsou novější a větší stadiony než
v Česku.
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V našem rozhovoru jsme se dostali i k tématu,
které bylo často zmiňované v roce 2014, kdy
měla pražská Sparta hrát ve Švýcarsku právě
proti YB. Tehdy se zvedla, alespoň v českých
novinách, velká diskuze ohledně umělého
trávníku na bernském Stade de Suisse. Jan
Lecjaks se však nedomnívá, že by byl tak velký
rozdíl mezi trávníkem ve Stade de Suisse a
přírodním trávníkem. “Rozdíl je, ale zas ne
tak velký, pokud je dobrá kvalita umělé trávy.
A my tu máme tu nejlepší kvalitu, co se dá
pořídit.”
Z: Máte nějaký svůj předzápasový rituál?
JL: Ano, před každým zápasem se jdu podívat
na hřiště a na všechny tribuny.
Z: V souvislosti s Vaším zvolením
do jedenáctky roku, k čemuž Vám gratuluji,
jsem na internetu zahlédla, že si Češi
podmaňují švýcarskou ligu. Což zní hezky.
Máte představu kolik hraje ve Švýcarsku
Čechů?
JL: Děkuju, v První lize jsme tu tři a pak vím,
že pár Čechů je taky v čtvrté a páté lize.
Zpravodaj 4/2017

Rozhovor
Z: Setkáváte se někdy s konkurenty,
například s českými hráči z Basileje
(zde působí Tomáš Vaclík a
Marek Suchý, kteří se také dostali
od jedenáctky roku - pozn.red.)?
JL: Jo, tak s klukama jsem v kontaktu.
Já s nimi hrával v mládežnických
reprezentacích, takže se, pokud vyjde
čas, alespoň dvakrát do půl roku
navštívíme.

Při našem povídání jsme se samozřejmě dostali i k životu ve
Švýcarsku.
Z: Jaké bylo pro vaši manželku
zvyknout si ve Švýcarsku?
JL: Manželka si zvykla rychle, neměla
s aklimatizací problém.
Z: Co se vám ve Švýcarsku líbí a
co vás naopak překvapilo?
JL: Nejvíce se nám tady líbí
hory, příroda, čistota a přátelské prostředí.
Překvapily nás zdejší vysoké ceny.
Z: Chybí vám něco z Česka?
JL: V podstatě nám tady nic nechybí, občas
jen česká kuchyně - například kachna se zelím
nebo buchtičky se šodó.
Z: A co Vaše koníčky, máte tu nějaké?

Na závěr jsem se zeptala na Janovy plány do
budoucna.
Z: Máte nějakou vysněnou zemi, kde byste si
chtěl zahrát?
JL: Vysněných zemí je více - Německo, Anglie,
Francie, Španělsko. Chtěl bych zkusit lepší ligu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se mu jeho
sny splní.

JL: Mám rád především sport. Kromě fotbalu
hraji rád tenis, jezdím na kole nebo podnikám
jakékoli zimní sporty - například hokej.
Text: Pro Zpravodaj se ptala Adéla Benešová
Fotografie: z archivu J. Lecjakse
Zpravodaj 4/2017
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Projel jsem se s TESLOU Model S
Část 1
Úvodem:

N

a otázky novinářů komu patří budoucnost automobilu, odpověděl
F. Dudenhöffer (1) jasně a bez váhání: „elektroautomobilu." A přidal následující: „Pro naše
děti nebude Carl Benz platit jako vynálezce
auta, nýbrž Tesla – šéf Elon Musk."
V únoru jsem měl možnost se projet
s elektroautem TESLA Model S. Dříve než
popíšu mé dojmy, tak bych Vás chtěl rád
seznámit s CEO Elonem Reeve Muskem,
automobilkou Tesla a s krátkým popisem
Modelu S.
Elon Reeve Musk

Elon Reeve Musk se narodil v roce 1971
v jihoafrickém městě Pretoria. Jako
dvanáctiletý kluk vyvinul video hru Blastar,
kterou se mu podařilo prodat za 500 US dolarů
jednomu computerovému časopisu. Krátce
před 16. narozeninami požádal společně
se svým mladším bratrem o kanadské vízum
a rok na to vycestoval do severní Ameriky.
Nejdříve do Kanady kde studoval na
Queen´s University. Později přešel do USA
kde studoval ekonomii a fyziku na University
of Pennsylvania v Philadelphii. V roce 1995
se přestěhoval do Polo Alto v Kalifornii a dostal
možnost studovat na Stanford University.
Ale po dvou dnech studium zanechal,
aby se mohl věnovat založení internetové firmy
Zip2. V roce 1999 byla firma prodána za 307
26

milionů US dolarů. Musk sám obdržel podíl
z prodeje 22 milionů US dolarů.
Ihned nato, 1999, založil firmu X.com,
kde vyvinul Onlinový platební systém.
V roce 2000 se X.com spojila s firmou
Confinity a vytvořily tak firmu PayPal,
která se v následujících měsících stala
nejdůležitějším Online platebním systémem
na světě a dosáhla v roce 2002 při prodeji na
eBay prodejní cenu 1,5 miliardy US dolarů.
V roce 2002 založil z peněz, které vydělal
na prodeji svého podílu v systému PayPal,
společnost SpaceX. SpaceX je technologická
společnost působící v aerokosmickém
průmyslu. Společnost začala s komerčním
vypouštěním telekomunikačních družic a
25. května 2012 jako první soukromá firma
úspěšně vyslala kosmickou loď k Mezinárodní
vesmírné stanici. Náklady na start obnášejí
jen třetinu nákladů státem financovaných letů
do vesmíru.
V roce 2004 byl Musk spoluzakladatelem firmy
Tesla, podrobněji viz dole.
V roce 2006 je spoluzakladatelem společnosti
SolarCity. Společnost koncipuje, vyrábí,
instaluje a na přání také financuje, půjčuje a
provozuje solární systemy.
V roce 2013 přišel Musk s konzeptem Hyperloop.
Jedná se o koncept vysokorychlostního
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transportního systému. Prvotní návrh
byl zveřejněn v srpnu 2013. Obsahoval
též navrhovanou trasu spojující Los
Angeles s oblastí San Francisco Bay Area.
Díky úspěchům jím založených firem se stal
Musk několikanásobným miliardářem, jedním
z nejbohatších Američanů. Jeho majetek byl
v červnu 2015 odhadován na 13,7 miliard US
dolarů. Tím obsadil 100. místo ve Forbeslistině nejbohatších lidí na světě.
Automobilka Tesla
Tesla Inc. (do 1. února 2017 Tesla Motors)
je americká automobilka sídlící v Palo Alto
v Kalifornii, v oblasti Silicon Valley. Firmu
založili Elon Musk, Martin Eberhard, Marc
Tarpenning, JB Straubel a Ian Wright v roce
2003 a pojmenovali ji po elektroinženýrovi a
fyzikovi Nikolovi Teslovi.
Automobilka se poprvé dostala do veřejného
povědomí v roce 2008, kdy začala s výrobou
svého prvního sportovního elektromobilu
Tesla Roadster. V současnosti tvoří nabídku
firmy luxusní sedan Model S, SUV Model
X a připravovaný levnější Model 3, který by
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se měl začít vyrábět v druhé polovině
letošního roku. Model 3 má již více jak
400‘000 zaregistrovaných objednávek a to
přesto, že byly loni na jaře Elonem Muskem
prezentovány pouze dva pototypy. Cena
Modelu 3 by měla začít okolo 35 000 US
dolarů, což představuje zhruba polovinu
současné ceny Modelu S nebo Modelu
X. Pro evropský trh jsou auta montována
v evropském distribučním centru automobilky,
které se nachází v Tilburgu v Nizozemí.
Tesla Model S
Tesla Model S se začal vyrábět v roce 2012.
Byla to první elektricky poháněná luxusní
limuzína na světě. S kapacitou až sedmi osob
a velikým zavazadlovým prostorem nabízí
Model S komfort rodiného auta. Původně
se auto nabízelo s bateriemi třech různých
kapacit.
V současné době se Model S nabízí se čtyřmi
typy baterií v rozmezí 60 až 100 kWh
a v různých výkonnostních variantách.
Vrcholným provedením je verze P100D
se 100 kWh baterií, dojezdem až 613 km,
zrychlením z 0 na
100 km/h za 2,7 sek.
a maximální rychlostí
250 km/h. Plochá
skupina baterií je
integrovaná p o d
podlahou auta. Nízko
umístěné baterie
posunuly těžiště velice
nízko a tím propůjčily
autu perfektní jízdní
vlastnosti.
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Baterie
Ještě něco k nejdůležitějšímu komponentu
e-auta, k baterii. Tesla staví společně
s Panasonic Corporation ve spolkovém státě
Nevada továrnu, nazvanou „Gigafactory“,
na lithium-iontové baterie. Po dokončení v roce
2018 bude mit „Gigafactory“ roční kapacitu pro
ca. 500.000 e-aut ročně a tím větší kapacitu než
je momentální výroba lithium-iontových baterií

na celém světě. Počítá se, že „Gigafactory“ bude
schopná vyrábět baterie o 30 procent laciněji
než konkurenční firmy.
Ferdinand Dudenhöffer je povoláním profesor
ekonomie na universitě v Duisburgu. Někteří
jej nazývají PS – profesor, ale pro většinu je to
Autopapst, viz článek „Der Autopapst“ v NZZ
am Sonntag 12. března 2017.

Text: Václav Günter
Foto: Tesla, https://www.tesla.com
Literatura:
Vance, Ashlee: Elon Musk: Tesla, PayPal, SpaceX: Wie Elon Musk die Welt verändert.
FinanzBuch Verlag, München 2015, ISBN 978-3-89879-906-5

***
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Švýcarsko

Zprávy ze Švýcarska

V

e středu 29. března odpoledne vykolejil
regionální vlak poté, co vyjel ze stanice
Bern Bahnhof směrem na Wankdorf. Jedná se
již o druhý incident během jednoho týdne.
Vlak v tu dobu přepravoval devadesát
cestujících, kteří byli evakuováni. Nikdo z nich
nebyl zraněn.
K incidentu došlo přesně týden poté, co došlo
k vykolejení vlaku v Luzernu. Při této nehodě
bylo lehce zraněno šest lidí. Jeden z vagónů
se převrátil a způsobil tak škodu v milionech.
Doprava byla v době oprav pozastavena na celé
čtyři dny.
--Od 1. července 2016 je v Tessinu zákaz nošení
burky a nikábu. Od té doby policie pokutovala
pouze šest osob porušujících tento zákon.
Čtyřikrát se jednalo o muslimy se švýcarským
pasem a další dva byli ze zahraničí.
Nejméně ve třech případech je zapojena
islámská centrální rada. Členka předsednictva
Nora Illi se zákazem nošení burky na veřejnosti
nesouhlasí a za mediální pozornosti se celá
zahalená v burce demonstrativně prošla po
rušné ulici. Byla pokutována.
Také jiné země si berou příklad z Tessina.
V Rakousku též schválili zákon o zákazu
nošení burky. Stejně tak ve Francii, Nizozemí,
Belgii a Bulharsku.
---

Curych - nejdražší město v Evropě
V úterý 10. března vydala britská analytická
společnost Economist Intelligence Unit (EIU)
prohlášení, že nejdražším městem pro život
je již třetím rokem za sebou Singapur.
Tento průzkum si klade za cíl pomoci firmám
spočítat balíčky pro expaty a pracovníkům
cestujících za prací. Porovnává více než čtyři
sta individuálních cen přes sto šedesát výrobků
a služeb - od potravin, oblečení, dopravy až po
výdaje na rekreaci.
Curych byl vyhodnocen jako nejdražší město
v Evropě. Celosvětově se pak umístilo na
třetím místě za Hongkongem. Švýcarská
Ženeva nezůstává pozadu a společně s Francíí
se dělí o sedmé místo. V Evropě je to druhá
příčka.
Ačkoli může být Curych drahý, kompenzuje
to tím, že nabízí vysokou kvalitu života,
což dokazují jiné průzkumy.
Průzkum Mercer “žebříček kvality života”
zařadil dalším rokem Curych na druhé nejlepší
místo pro život na světě a Ženevu na osmé
místo.
Vysoké náklady na bydlení jsou dány vyššími
výdělky, dobrým zdravotnickým systémem,
kvalitním dopravním spojením a bezpečným
prostředím.
Umístění nejdražších měst:
1. Singapur, 2. Hong Kong, 3. Curych, 4. Tokyo,
5. Osaka, 6. Seoul, 7. Ženeva, 7. Paříž, 9. New
York, 9. Copenhagen
Text: Adéla Benešová
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Víťazné víno zo Slovenska??
Vo Francúzsku????

K

amarát sa pýta kamaráta:

“Čo si dáš - víno alebo pivo?“
„Víno“ znie odpoveď.
„A aké? Biele, ružové či červené?“
„Červené“, odpovedá tento.
„A dáš si suché, polosuché alebo sladké?“
Odpoveď:
„Čo toľko melieš, nalej borovičku....“

Tí pamätlivejší z nás majú ešte v spomienkach
návštevy v reštauráciách, kedy objednávanie
vína bolo veľmi jednoduché. Na otázku aké
máte víno, znela len čierno-biela odpoveď biele a červené.
Časy sa však zmenili, a to pozoruhodne.
Fantastické, úžasné, neuveriteľné, toto je zo
Slovenska? Takého a podobné charakteristiky
zaznievali na najprestížnejšej svetovej súťaži
vín Vinalies Internationales Paris (24.–
28.2.2017). Slovensko získalo 11 zlatých a 37
strieborných medailí a to za biele, ružové
a dokonca aj za červené vína. Zaslúžené
ocenenie získali tokajské vína.
V Paríži sa na 23. ročníku Vinalies
Internationales Paris stretla mimoriadne silná
konkurencia vín a vinárov. Celkovo súťažilo
3 540 vín, 40% z nich zastupovalo Francúzsko,
zvyšok patril Severnej aj Južnej Amerike,
Kanade, Austrálii, Novému Zélandu, Južnej
Kórei, Číne, Japonsku a samozrejme zvyšku
30

Európy. Víno sa stáva fenoménom aj tam,
kde v minulosti poznali len „červené a biele“.
Produkcia vín vo svete rastie, predmetom
záujmu sa však stávajú vína, ktoré sú jedinečné,
zaujímavé, výnimočné, skrátka, niečim iné.
A tu slovenské vína naozaj zabodovali.
Naši vinári prihlásili do súťaže spolu 214 vín.
Z nich takmer každé štvrté získalo zlatú alebo
striebornú medailu.
Pani Edita Ďurčová prirovnala kvalitné vína
k Petrovi Saganovi – majstrovi sveta a pýche
všetkých Slovákov, ktorý ťahá za sebou celý
peletón, aby napokon vyhral. Entologička,
ktorá bola členkou 150-člennej degustátorskej
komisie povedala, že u vinárov sú to zas vína –
stálice, ktoré za sebou ťahajú „vinársky peletón“
k vyšším métam.
Ešte nedávno sa na súťažiach pozeralo na menej
kvalitné vína ako na tie „z Východu“. A stále
je prekvapením, ak sa po odhalení pôvodu
vzoriek ukáže, že špičkové víno je „z Východu“
– zo Slovenska, Čiech či Maďarska. Na rozdiel
od slovenských vín neprešli v súťaži napr. vína
z Bordeaux.... „Nebolo im čo vyčítať, neboli
však výnimočné“ – pretlmočila slová komisie
pani Ďurčová.
To hovorí o ohromnej konkurencieschopnosti
našich vinárov so svetom, v niektorých
prípadoch predstihneme aj povestné
Francúzsko – tvrdí pani Edita. „Striebro
z Paríža má cenu zlata a pre červené vína to
Zpravodaj 4/2017
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platí dvojnásobne.“ Slovensko nie je krajinou,
ktorá má výborné podmienky pre červené vína.
Keď sa však vydarí rok, vydarí s aj výnimočný
mok.
Pri vyhlásení výsledkov nechýbalo nadšenie,

dojatie, ba dokonca ani slzy. Po roku 1989
sa v Malých Karpatoch rodí úžasné víno.
Slovensku stúplo opäť raz sebavedomie. Pri
ceste na Slovensko si teda doprajte trochu
radosti a ochutnajte to naše, ocenené, najlepšie,
zlaté.

Zlaté Slovenské vína
Chateau Topoľčianky – Frankovka modrá rosé 2015
Chateau Rúbaň – Cabernet Sauvignon rosé
Juraj Zápražný Vinosady – Chardonnay
J&J Ostrožovič Veľká Tŕňa – Tokajská výberová esencia 2000
Mavín Vinosady – Rizling vlašský 2016 a Zweigeltrebe 2015
Mrva&Stanko Trnava – Chardonnay 2015
Sanvin – Frankovka modrá 2015
Vins Vinosady – Cabernet Saubignon rosé
Vinkor Vinosady – Rizling rýnsky 2016
Villa Vino Rača – Tramín červený 20105

Text: Jarmila Baculíková, 7. března 2017

***
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Jan Skácel má novou sochu v parku
pod Špilberkem

P

ark pod brněnským hradem Špilberkem
krášlí od úterý 25. října 2016 socha
věnovaná brněnskému básníku, spisovateli a
překladateli Janu Skácelovi. Originální dílo
vytvořené ze svařených nerezových trubek
podle návrhu akademického sochaře Jiřího
Sobotky bylo odhaleno jeden rok a pět měsíců
po vyhlášení výsledků soutěže.
Slavnostního odhalení sochy se kromě
jejího autora a početné veřejnosti zúčastnili
první náměstek primátora města Brna Petr
Hladík a literární teoretik, historik a kritik
Jiří Trávníček. V kulturní části vystoupili
trombonista Pavel Novotný a zpěvačka a
houslistka Jitka Šuranská.
„Jan Skácel v jedné ze svých básní mluví
o trávě sveřep trochu vzpřímený. Trochu to
vystihuje jeho samotného. Byl trochu sveřepě
vzpřímený,“ uvedl Petr Hladík a konstatoval,
že jistou sveřepost vidí i v díle Jiřího Sobotky.
Jiří Trávníček připomněl Skácelovo působení
v Brně, kam se přistěhoval v roce 1938 a
postupně pracoval v Rovnosti, v rozhlase,
jako šéfredaktor časopisu Host do domu

a spolupracoval s Divadlem na provázku.
Básníka označil za velkého usmiřovatele
venkova a města a slova a ticha.
Sochař Jiří Sobotka poděkoval magistrátu,
že po neúspěšném prvním kole vypsal soutěž
novou a rovněž kolektivu spolupracovníků,
kteří mu pomáhali s realizací a instalací sochy,
neboť něco takového dělal poprvé a sám by to
zvládl těžko.
Socha se nachází na jižním svahu parku
nad ulicí Pellicovou. Pomník sestává
ze stylizovaného portrétu básníka a
čtvercového podstavce. Zatímco portrét
je z vrstev svařených nerezových trubek,
podstavec je z vápence.
O zhotovení sochy Jana Skácela rozhodl
magistrát již v polovině roku 2014 v rámci
projektu Sochy pro Brno. První soutěž byla
anulována, protože žádný z 16 předložených
návrhů podle odborné poroty ani magistrátu
nesplňoval požadovanou kvalitu. V nové
soutěži ze 44 přihlášených návrhů nejlépe
uspěl sochař Jiří Sobotka.

Jan Skácel: Modlitba za vodu
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
32

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
Zpravodaj 4/2017
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A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

Text: J. Edward Hýsek

***
Letom slovenským svetom
Kúsok od Bratislavy prečkalo zimu asi päťsto
impozantných dropov veľkých. Ešte začiatkom
dvadsiateho storočia žilo na Slovensku asi 2400
jedincov, po druhej svetovej vojne už len 1100.
Pred pár rokmi vymizli celkom.Tento najväčší
európsky vták a zároveň najväčší vták na
svete, ktorý dokáže vzlietnuť, takmer vyhynul.
Preto pôsobí ako malý zázrak správa, že vlani
u nás opäť vychovali svoje mláďatá tri sliepky
dropov a že sa k nám teraz, počas zimných
mesiacov, dočasne prisťahovalo asi päťsto
týchto impozantných operencov. Svoj domov
si našli v lokalite nazývanej Sysľovské polia,
kúsok od miesta, kde sa stretáva slovenská,
maďarská a rakúska hranica - teda doslova pár
kilometrov od Bratislavy. Európske polia a stepi
dnes obýva dokopy asi 40-tisíc dropov, pričom
najviac, okolo 30-tisíc, ich žije v Španielsku.
Zpravodaj 4/2017

--Slovensko by sa chcelo stať novým sídlom
Európskej liekovej agentúry (EMA). Vyplýva
to z vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí (MZVaEZ). Agentúra
sa bude musieť presťahovať v dôsledku brexitu.
Na túto inštitúciu si robí zálusk viacero
členských krajín EÚ. Slovensko na svojom
území ešte žiadnu európsku inštitúciu nemá.
--Na videu, ktoré zverejnila na svojom
facebookovom profile 16. decembra minulého
roku 24-ročná Slovenka Sheila Sz. je vidieť,
ako vytrháva strany z knihy s nápisom The
Quran (Korán), potom ich zapáli a roztrhanú
knihu pomočí. Vyzýva pri tom na boj proti
moslimom. Po tom, ako ju zadržala polícia,
33
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začali ju jej prívrženci na facebooku označovať
za česko-slovenskú Janu z Arku 21. storočia.
Žena je obvinená zo zločinu výroby
extrémistických materiálov, z prečinu násilia
proti skupine obyvateľov, prečinu hanobenia
rasy a podnecovania k národnostnej, rasovej
či etnickej nenávisti. Hrozí jej za to od šesť
mesiacov do šesť rokov väzenia. Svojím činom
ohrozila bezpečnosť krajiny aj podľa českého
experta na terorizmus Andora Šándora. Sheila
Sz. sa pôvodne volala Adriana M. a pochádza
z Ružomberka. Jej matka pre denník Nový čas
povedala, že jeden čas bola v resocializačnom
centre aj na psychiatrii potom, čo ju mali
znásilniť viacerí muži.
--Do kampane Ministerstva životného prostredia
(MŽP), ktoré chce zo Slovenska vytlačiť igelitky
končiace väčšinou na skládkach, sa zapojili
COOP Jednota, Kaufland a Zväz obchodu
a cestovného ruchu (ZOCR). Ministerstvo
v rámci iniciatívy plánuje postupne odstrániť
ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja.
Slovensko sa v spotrebe igelitových tašiek
nachádza na prvých priečkach v rámci
Európskej únie. Slovák minie za rok v priemere
466 igelitiek, európsky priemer je o viac ako
polovicu nižší, obyvateľ Dánska ich spotrebuje
len štyri. Vo svete sa ročne minie až 100 miliárd
igelitiek, z ktorých množstvo končí v moriach.
--Minister obrany Slovenskej republiky Peter
Gajdoš a minister obrany Českej republiky
Martin Stropnický v bruselskom sídle
Severoatlantickej aliancie podpísali dohodu
medzi Českou republikou a Slovenskom
34

o vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
K podpisu dohody, ktorú ešte musia ratifikovať
národné parlamenty i prezidenti oboch štátov,
došlo v rámci zasadnutia ministrov obrany
členských krajín NATO. Slovenský minister
obrany vyjadril radosť, že táto dohoda bola
uzavretá, a priznal, že sa teší na jej vykonávaciu
časť.
--Za týranie zvierat a za zanedbanie starostlivosti
o ne odsúdili minulý rok slovenské súdy len
šesť ľudí, do väzenia nešiel dokonca nikto.
V roku 2015 bol za trestný čin týrania zvierat
odsúdených osem ľudí, z nich šiesti dostali
podmienečné tresty a pri dvoch odsúdených
sudcovia rozhodli o uložení peňažného
trestu. Za trestný čin zanedbania starostlivosti
o zvieratá nebol odsúdený nikto. Iniciatíva
Zvierací ombudsman takéto konanie súdov
nepovažuje za správne. "Žiadame exemplárne
tresty pre tyranov, pretože kým sa prístup
polície a súdov nezmení, tyrani nebudú mať
dôvod od svojich krutých praktík upustiť.
Ochrana pred takýmito činmi a ich páchateľmi
je naliehavým verejným záujmom, nakoľko je
preukázané, že ten, kto beztrestne týra zviera,
obvykle neskôr ublíži i človeku," tvrdí Zuzana
Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman.
Iniciatíva začala svoju činnosť v roku 2015.
Založila ju Aliancia združení na ochranu
zvierat, ktorá spája 13 útulkov a ochranárskych
združení z celého Slovenska.
--Ústav pamäti národa zverejnil zoznam ďalších
1055 príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB),
tentoraz tých, ktorí pôsobili v Bratislave a
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regióne západného Slovenska v rokoch 1975
až 1989. Ako uviedol predseda Správnej
rady ÚPN Ondrej Krajňák, tieto osoby
sa v spomínanom období podieľali na potláčaní
ľudských práv, občianskych a náboženských
slobôd obyvateľstva. „Zastrašovali a vydierali
obyvateľov k spolupráci," uviedol s tým,
že Ústav pamäti národa je prvou inštitúciou
v krajinách bývalého východného bloku, ktorá
zverejnila kompletnú štruktúru a obsadenie
útvarov tajnej služby komunistického režimu
v rokoch 1966 až 1989. Podľa Krajňáka ústav
zverejnil spolu už 4135 mien príslušníkov ŠtB,
ktorí v spomínanom období pôsobili na území
celého Slovenska. Podľa Vladimíra Palka zo
sekcie dokumentácie ÚPN sa príslušníci ŠtB
v spomínanom období podieľali na tzv. „boji
s vonkajším a vnútorným nepriateľom,
ochrane socialistickej ekonomiky, sledovaní
a odpočúvaní záujmových osôb alebo
emigračných, nacionalistických a iných
protištátnych centier".

--Ku koncu januára tohto roka pracovalo na
Slovensku 36,2 tisíca cudzincov. V porovnaní
s koncom januára minulého roka je to nárast
o 10,7 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie
na slovenskom pracovnom trhu majú
občania Rumunska. Tých ku koncu januára
na Slovensku pracovalo 7,5 tisíca, čo je
medziročne viac o 1,5 tisíca osôb. Vyplýva
to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Na druhej priečke
sú občania Srbska, ktorých prišlo za prácou
na Slovensko 5,2 tisíca. Oproti koncu
januára vlaňajška tak počet občanov Srbska
pracujúcich na Slovensku stúpol o 3,8 tisíca.
Nasleduje Česká republika, ktorá zaznamenala
na konci minulého mesiaca 4,2 tisíca
svojich občanov pracujúcich na Slovensku,
čo je medziročne viac o 991 ľudí. Každý tretí
cudzinec na Slovensku pracoval ku koncu
januára v Bratislave.

Text: Andrej Hrico

***

Zpravodaj 4/2017

35

Česko a Slovensko

Letem Českem
Udržování kurzu 27 korun za euro se blíží
ke konci. Centrální banka od dubna ruší
podle původního plánu svůj takzvaný tvrdý
závazek, podle kterého slíbila nepustit
korunu na volno přinejmenším do konce
prvního čtvrtletí. Nyní se tedy může dít
cokoli – teoreticky už od soboty. Centrální
banka dosud uváděla, že optimální termín
pro uvolnění kurzu vidí "kolem poloviny
roku". Tento odhad už ale naplatí. Guvernér
ČNB Jiří Rusnok ve čtvrtek po pravidelném
zasedání sedmičlenné bankovní rady prohlásil,
že ohledně načasování už nebude dál nic
naznačovat a že změna může přijít kdykoli.
Od uvolnění kurzu se vesměs čeká, že koruna
posílí. Po Rusnokově vystoupení se ale stal
pravý opak – ve čtvrtek odpoledne oslabila
na úroveň kolem 27, 25Kč za euro, což jen
dokazuje, že po třech a půl letech začíná
období, kdy nikdo pořádně neví, na čem je.
Jiří Nádoba, Respekt, www.respekt.cz
30. 3. 2017 Co bude s korunou? od soboty je
možné cokoli, říká rusnok
--Velvyslance ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku
Karla Borůvku stáhlo ministerstvo zahraničí
z ambasády v Bernu. Borůvka tvrdí,
že Černínský palác ho tím trestá za vystupování
jeho ženy na sociální sítí Twitter. Mandát mu
měl vypršet až příští rok.
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Informuje o tom server Lidovky.cz. „Dostal
jsem odvolání s tím, že mám skončit
ke 30. dubnu. A to bez jakéhokoli zdůvodnění.
Jsem přeřazen na ministerstvo. Z osobní
komunikace s ministrem, která proběhla
několikrát, mi bylo vždy vyčteno, že nejsem
schopen zkrotit manželku a její komunikaci
na sociálních sítích. A že to je důvod pro mé
okamžité odvolání z funkce,“ řekl Borůvka
serveru Lidovky.cz. Borůvka se svým
přeřazením kvůli vystupování své ženy
nesouhlasí.
www.zpravy.idnes.cz, 31. března 2017
Český velvyslanec v Bernu končí. Ministrovi
vadí tweety mé ženy, tvrdí
--Překvapení se nekonalo, zeman chce obhájit
úřad prezidenta

Prezident Miloš Zeman chce být hlavou státu
dalších pět let. Ve čtvrtek večer na Pražském
hradě svým podporovatelům řekl, že bude
znovu kandidovat. Podle svých slov nechce
být poražen těmi, kdo se bojí říct vlastní názor
a zahaluje se do politické korektnosti. Zeman
k tomu přisadil bonmot, že takoví lidé mají
charizma lahve od okurek. Druhý den pak
Miloš Zeman své rozhodnutí zopakoval na
tiskové konferenci.
Zdeňka Kuchyňová , 10. března 2017
Radio Praha, www.radio.cz
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Z činnosti spolků

Sokol Luzern na horách - dojmy účastníků
Ačkoli bylo počasí v neděli nejméně
o 140% lepší než v sobotu, byla jsem docela
ráda, že se sluníčko ukázalo jen krátce:
s ohledem na předpověď počasí jsem si nevzala
krém na opalování a tak jsem přijela domů s
červeným nosem - a nedosušenou bundou.
J.B. ■

Já jsem si poprvé a naposled o letošní zimě
užila opravdové zimy se sněhem a větrem.
Nepřízeň počasí mně moc nevadila, lyžovala
jsem za dva dny 5,5 hod.
Horší bylo, že jsem pak vyždímala bundu
(nejmíň 1/2l vody) a vlastně vše, co jsem
měla na sobě... A v noci mě pokousaly blechy,
muňky či pavouci, přestože jsem měla své
vlastní povlečení i s prostěradlem...
Zábava odpoledne i večer byla fajn, chválim
Vítu, že vlekl kytaru.
Jídlo bylo moc dobré, kuchyně si dala záležet!
Chata poskytovala příjemnou atmosferu: světlé
dřevo, hodně oken s krajkovými záclonkami,
útulné pokojíčky, v umývárně byla dokonce

dvě zrcadla s poličkami, což nebývá všude.
Přijela jsem domů ne dopálená, ale dokonce
opálená! J.H. ■
Chalupa plná dětí, to je asi ten největší rozdíl
oproti našemu pátečnímu cvičení. Hry u stolu,
povídání na schodech, samozřejmě běhání
nahoru a dolů, když ven se nedalo jít. A moc
hezký pohled na větší kluky, jak se starají
o nejmenší děvčátka. Půl dětského tábora
anebo celé družstvo na Sokolský slet. B.J. ■

Nejúžasnější a absolutně neuvěřitelný zážitek
byl, že se Jirka spálil. Sluníčko vykouklo
v neděli asi na 5 minut a to jen na kousek
sjezdovky a byli jsme celou dobu s ním, tak je
nám záhadou, jak to dokázal! I.J. ■
Sobotní šok s počasím pod psa, kdy všichni
(až na ojedinělé výjimky s taxi rolbou) dorazili
skrz naskrz promočeni s jazykem na vestě,
se sobotním fajn večerem s muzikou a prima
společností zázrakem proměnil v krásnou
nedělní lyžovačku i s modrou oblohou. P.M. ■

Když jsou kolem vás samí milí a báječní
lidé, tak vám radost nezkazí ani pár
kapek špatného počasí. P.P. ■
Celkem 20 dospělých a 13 dětí
z Luzernu a z Zürichu zažilo nevšední
víkend na chatě Skiclubu Flüeli-Ranft.
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Cvičební neděle
Kdy jste se naposledy zasmáli?
Četli jste skutečně správně: Kdy jste
se naposledy zasmáli? Myslím tím, zasmát
se od srdce. Když už je to delší dobu, tak je
na čase to zkusit. Kde? To Vám můžu hned
říci: na pravidelných cvičebních nedělích je
k zasmání perfektní příležitost.
V neděli, 12. března 2017, byla opět cvičební
neděle. Děti a dospělí si přišli zacvičit (a taky
se zasmát). Přijela jsem se svými dvěma dětmi
a tentokrát se hala naplnila bohatě jak dětmi
tak rodiči. Sestra Jana Bachmann si pro nás
připravila rozmanitý program. Různá cvičení
Cvičení dospělých
na koordinaci a šikovnost. Hned na začátku
nás rozesmálo veselé cvičení dětí, když musely
poskakovat a jednou rukou si držet nos.
Ale nejen děti, i dospělí měli co dělat!
Jednou rukou si dosáhnout na prsty u nohou
a ještě u toho poskakovat!!! (Zkuste to!)
Brzy na to byly rozestavěny švédské bedny a

lavičky a nejen děti, ale i rodiče balancovali
na lavičkách s balonem v ruce. A co teprve
se dá dělat s prostěradlem? Sestra Jana
Bachmann si mohla chvíli „odpočinout“, lehla
si na prostěradlo a děti ji tahaly po tělocvičně.
Některé děti dokázaly dokonce být taženy
v prostěradle ve stoje. Bravo!
Co mě osobně se velmi líbí, je společné cvičení
dětí a dospělých. A tady jsme se u jednoho
cvičení, vlastně jedné hry, nasmáli všichni.
Představte si, všichni sedí těsně vedle sebe
na zemi, nohy narovnané. Začne hrát hudba a
všichni musí v taktu napřed plácnout dvakrát
na své vlastní nohy, pak doprava k sousedovi,
pak doleva, vlastní, doprava, doleva, tempo
hudby je stále rychlejší. No, někteří dokázali
plácat v tempu, jiní ne, společné pro nás
všechny byl srdečný smích.
Na příští cvičební neděli přijedeme zase:
zacvičit si a zasmát se.

Cvičitelé ses. Bachmann a Stänz, br. Jordan, ses. Čarnecká a Chourová

Cvičitelé ses. Bachmann a Stänz, br. Jordan, ses. Čarnecká a Chourová

Ze sokolských jednot
Sokol Baden
38
Ples jednoty Baden

Text a foto: Dana Mosimann-Svoboda, Sokol Solothurn
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Zpěvačka s hlasem od boha
Se zpěvačkou Věrou Špinarovou se v sobotu
v Ostravě rozloučili její fanoušci a pak při
soukromém obřadu rodina. Minulý týden při
koncertu v rámci společného turné s Heidi
Janků, se jí zastavilo srdce.
I když ji vrtulník okamžitě přepravil do pražské
nemocnice v Motole, v neděli 26. března 2017
tam svůj boj o život prohrála. Bylo jí 65 let.
Věra Špinarová měla hlas, který u nás nemá
obdoby
Věra Špinarová byla zpěvačka s hlasem
o rozsahu několika oktáv, který u nás nemá

obdoby. Její snad nejznámější písní byla
Morriconeho melodie z filmu Tenkrát na
západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval
Jednoho dne se vrátíš.
Na konci loňského roku vyšla Věře Špinarové
kompilace s názvem Zóna lásky, a uzavírá ji
právě tahle píseň. Jak tehdy uvedla, herec Jiří
Sovák ji před mnoha lety řekl: "Kdyby měl
každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň,
u které by už při vyslovení jejího názvu bylo
všem jasné, kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A
vám se to podařilo. Když se řekne 'Jednoho dne
se vrátíš', každý ví, že je to Špinarka."

Text: Zdeňka Kuchyňová, Radio Praha, www.radio.cz, 2.dubna 2017

***
Kardinál Miloslav Vlk
Narodil se 17. května 1932 v jihočeské Líšnici
na Písecku. Jeho životní cestu od mládí
ovlivňovala politická situace v zemi. Po
maturitě v roce 1952 mu nebylo povoleno
dál studovat, a proto pracoval jako dělník
v českobudějovické továrně.
Po vojně a částečném politickém uvolnění
vystudoval archivnictví a v roce 1968 byl
vysvěcen na kněze. Normalizační 70. léta
kvůli kritickým postojům strávil v malých
farnostech na Šumavě a ve středočeském
Rožmitálu pod Třemšínem.
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Po deseti letech mu komunisté odebrali tehdy
požadovaný státní souhlas k výkonu kněžského
povolání. Ač vzděláním historik, archivář a
teolog, byl z politických důvodů nucen živit
se jako umývač oken v Praze. Později získal
práci archiváře ve Státní bance československé.
V období bez státního povolení Vlk sloužil
mše tajně v malých skupinách věřících. Státní
souhlas mu byl vrácen v lednu 1989.
Mezi úspěchy katolické církve pod Vlkovým
vedením patří práce církevní charity, také
se výrazně zasloužil o ekumenickou spolupráci
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českých křesťanských církví. V roce 1993 stanul
v čele komise zabývající se dílem a osobností
Jana Husa. Přispěl tak k tomu, že Jan Pavel II.
v roce 1999 vyjádřil lítost nad Husovou smrtí
a přiznal mu místo mezi reformátory církve.

Kardinál Miloslav Vlk, který trpěl rakovinou,
zemřel v sobotu ve věku 84 let. Jeho pohřeb
proběhl v sobotu 25. března v Chrámu sv. Víta.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nekrolog-kardinal-miloslav-vlkdm7-/domaci.aspx?c=A170217_230535_domaci_jav

***
Bohumila Havlíková

Č

lenové správního výboru Masarykova fondu s politováním oznamují,
že 10. března 2017 zemřela naše členka paní Bohumila Havlíková.

Z našeho středu odešla angažovaná a
kompetentní dáma, která se dlouhá léta
angažovala na poli sociální pomoci krajanům.
Ztrácíme v ní cennou spolupracovnici a milého
a neobyčejně pracovitého člověka s ryzím
charakterem a upřímným srdcem.
My, kteří jsme se účastnili pohřbu, jsme
byli ohromeni nadměrnou účastí obzvláště
švýcarských přátel naší Bohumily. Ve fribourské
katedrále se sešly stovky lidí a i v hojném
zastoupení i mladí - pravděpodobně z dob,
kdy byla vychovatelkou u tělesně postižené
mládeže. Obřad se odehrával ve fribourské
katedrále, mši sv. sloužili čeští dominikáni
P. Lukáš a P. Irenej a český kněz Tomáš. Obřad
byl ve francouzštině, ale se vsuvkami českými,
kázáním a přímluvami v češtině.
Po obřadu mluvilo ještě pět švýcarských přátel
o naší krajance, vypovídali skutečnosti, co pro
ně zesnulá znamenala...
Mluvili o její veselé a vstřícné povaze, připravenosti kdykoliv přispěchat na pomoc, o její
vzdělanosti na poli kulturním a historickém.
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O cestách, které s ní podnikli do naší vlasti,
o pohostinnosti a její veselé a nadmíru vtipné
povaze. O její odvaze opustit v devatenácti
letech svůj domov a hledat v cizině hodnoty,
které doma postrádala - především občanskou
svobodu.... To tedy její švýcarští přátelé nepřehlídli a ukázali, že paní Bohumila Havlíková
byla známou a váženou členkou fribourské
společnosti a to ve všech kruzích společenského života města Fribourgu.
Byli jsme ohromeni bohatostí jejího života.
Z katedrály ji vyprovázely zvony a stovky
lidí přihlíželi autu, které vezlo její rakev
na poslední cestu. Mnoho lidí plakalo..
I my jsme plakali a velmi si toho vážíme,
že jsme naši Bohumilu - nomen est omen její jméno vystihlo její charakter - směli blíže
poznat a s ní spolupracovat v našem výboru.
Za výbor Masarykova fondu
Marie Fischerová
jednatelka Masarykova fondu
Zpravodaj 4/2017
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Zemřel František Bím

V

e věku 91 let zemřel v Curychu bratr František Bím, partyzán slovenského
povstání, politický vězeň, Sokol, vzácný člověk a přítel.

František Bím se narodil v Rohatcích,
okr. Roudnice nad Labem. Za doby protektorátu se učil u Bati ve Zlíně. S německou okupací Čech a Moravy se jeho generace nikdy
nesmířila a byla ochotná pomstít pokoření a
likvidaci svého národa.
Tak se stalo, že František Bím reagoval na
výzvy zapojit se do slovenského povstání a
8. září 1944 se hlásil do partyzánské skupiny
Hurban u velitele Miloše Uhra. V táboře
na Poradí dostal partyzánský nováček svou
první zbraň – loveckou flintu. Překonal
mlčky zklamání a nevzdal to. Až při prvním
bojovém střetu v Huršovských hájích dostal
pořádnou pušku. Na svoji první noční
strážní službu – říkalo se jí stojka – vzpomíná
takto: „Pořád jsem si opakoval heslo, abych
ho nezapomněl – puška, dub, puška, dub.
Když mne přišli střídat, zpanikařil jsem a
zvolal: Nestřílejte, já jsem Franta Bím!“ Ráno
bylo hodně posměchu, ostudy, velitel Uher
zabrblal něco jako o „usoplencích“. Brzy však
ocenil jiné Frantovy vlastnosti a vybral si ho
za svého pobočníka. Bystrý, veselý chlapec
s neobyčejným smyslem pro kamarádství
patřil k nejaktivnějším příslušníkům brigády
– tak ho charakterizoval později MUDr.
B. Placák ve svých „Pamětech“.
V boji na Kopcovom v únoru 1945 zasáhla
Frantu Bíma střepina z miny a způsobila
rozsáhlé poranění v pravém podpaží. Spolu
s dalším raněným partyzánem je dopravili po
Zpravodaj 4/2017

boji v hlubokém sněhu do Holubyho chaty
na Javořinu. Tam Dr. Placákovi asistovala při
zákroku partyzánská spojka Eva Kristinová.
Na noc před centuskou bitvou vzpomíná: Byl
jsem ve skupině s velitelem Milošem Uhrem
v osadě U Harusťáků. Ráno ve 4 hodiny padá
výstřel od Centuně. Přibíhá spolubojovník
Novotný a hlásí Milošovi nástup Němců
ve větším útvaru. Miloš mě dává rozkaz –
vyrozumět velitele Brunovského, který byl
se svým mužstvem na Záhradské. Počasí
bylo strašné – neúprosný vítr, cesta pokrytá
ledovým povrchem, každý krok byl namáhavý.
Brunovský okamžitě jednotku nasměroval
na Kopcové. Vrátil jsem se asi v 8 hodin
k Milošovi, ten mně poslal na průzkum okolí.
Asi za hodinu jsem se vracel a před domem,
kde byl Miloš ubytován mě zastavila žena
v černém a prosila o pomoc pro Cetunu,
kde Němci berou naše přátele. Vtom Miloš
vyšel z domu, viděl klečící ženu. Zeptal se,
co se děje. Žena prosbu zopakovala. Miloš
byl touto zprávou zasažen – vždyť v Cetuni
měl ženu s dvouletou dcerkou. Znova mě
poslal k Brunovskému, ať zútočí od Lipovce.
Brunovský okamžitě vydal rozkaz k útoku.
Byl to krvavá bitva, padl v ní Miloš Uher, Tono
Jakubík a další naši kamarádi. Některé domy
i stodoly hořely. Při ústupu byli raněni také
někteří chlapci Brunovského. Přivedl jsem
pár koní a raněné jsem dopravil na Kopcové
– do ruk Dr. Placáka. Večer se dostavil
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se svlékal a pozoroval hodiny – já očekával
příchod otravy. Vzpomněl jsem si, jak
Dr. Placák vyprávěl, že dvě třetiny vojáků
ve vojně zemřelo otravou krve...Čas prchal
a bolesti se zvětšovaly. Najednou mi v mysli
vyvstala vzpomínka na děvče ze mlýna,
které mi dalo před dvěma měsíci chleba.
Poprosil jsem moji gazdinu, aby jí řekla o mém
zranění. Byla noc a já již byl v horečkch a
náhle jsem uslyšel její hlas. V tom okamžiku
jsem si byl skálopevně jist, že ona mě nenechá
umřít.

J. Brunovský, nechal nastoupit velitele čet a
určil Martina Kavického jako velitele jednotky
Hurban a mě jako jeho spojku.
Po cetunské bitvě obě jednotky ustupovaly
směrem k Hlavině – odpočívat. No, po krátkém čase jde Bím a nevelká skupina průzkumníků v čele s velitelem Brunovským na bošácké
kopanice. A tam se na ně valila dobře vycvičená skupina Edelweiss německého mjr. Thuna.
Při přískocích se sníh dostal do nábojové
komory mého samopalu a zabránil mě
ve střelbě. V tom okamžiku jsem ucítil ostré
jehly, které pronikly do těla. Za několik minut
mě hřála v botách vlastní krev.
Bím byl těžce raněn do stehna a rozkroku.
Jenom štěstí, shoda náhod a obětaví lidé pomohli Frantovi přežít. Doplazil se po zmrzlém
sněhu k obydlí, kde ho uviděl gazda Jan Tinka.
Zanesl ho do domu a uložil do postele.
František vzpomíná: Nastala prekerní situace.
Moje vojenské oblečení mohlo přinést smrt
pro mé ochránce. Kousek za kouskem jsem
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Zachránkyně Františka Pavlínka Ochodnická,
provd. Tulisová vzpomíná: Všude bylo plno
Němců, ale já jsem na to nedbala. Vzala jsem
nějaké jídlo a utíkala za ním Chtěl, abych ho
odvezla do Bošáce k lékaři. Ale jak!“? Utíkala
jsem do Predpolomy k Jankovi Barinému a
poprosila ho o povoz. Frantíka jsme naložili
na vůz, vystlaný slámou, na hlavu jsem mu
uvázala šátek, zabalila do vlňáku a s Boží
pomocí jsme šli přes německé hlídky, že
vezeme těžce nemocnou sestru k lékaři.
Na Zbehové si na vůz přisedl i Němec,
v Zemianském Podhradí nás legitimovali a já
jsem se pustila do pláče, že mi sestra umírá.
V Bošáci Pavlínka vyhledala notáře Bundu,
ten pomohl, zařídil, aby gazda Kusenda
odvezl Bíma do nemocnice v Trenčíně. Notář
Bunda přesvědčil německého lékaře, že jde
o pacholka, který slouží u Ochodnických
a že ho kopl kůň. Když přišlo gazdovi
Ochodnickému placení za operaci a léčení
sedm tisíc, notář vše zařídil, že nemusel platit.
Na zachránění Františka Bíma se podíleli
i další obětaví lidé. Velitel Brunovský požádal
matku bratrů Sapákových a ta zařídila vše
Zpravodaj 4/2017
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potřebné u MUDr. Velgosy, asistenta primáře
Čongrádyho. Potom následovalo doléčení
v Piešťanech a oddech v Lubině u Martina
Srnánka. Po vojně Bím pomáhal při převozu
a pochovávání partyzánů na vrchu Roh. Když
splnil všecky své povinnosti portyzána, odešel
domů do Čech. V Praze se setkal s Evou
Kristinovou, která ho přes zimu ošetřovala
v chatě na Javořině – po zranění v bitvě
na Kopcovém. Postěžoval si, že on, bývalý
partyzán, má nastoupit k výkonu základní
prezenční služby. Na domluvu gen. Kristiny
se dostal do důstojnické školy. Jako voják
zůstal do roku 1948.
Když otevřeně projevoval nesouhlas s komunistickou diktaturou, byl odsouzený na dvacet sedm let těžkého žaláře. Trest si odpykával
v Leopoldově. Odseděl si patnáct roků a dvacet devět dní, z toho šest let v samovazbě.
Když si v roce 1960 odpykával pátý rok, dostal
k sobě do cely ing. Otu Stehlíka. Do sousední
cely byl umístěn Miroslav Seferovič.
Byli to vzácní lidé, vzpomíná Bím. Pro mé
výbušné nervy doslova balzám. Aby cvičili
mozek, vyměňovali si různé příklady
integrálních počtů. Já bohužel postrádal tyto
znalosti, tak mi Oto poradil, abych si opakoval
logaritmy a tak utekl kruté realitě.
Na základě vypočítaných hodnot logaritmů
se František rozhodl vyrobit logaritmické
pravítko. O betonovou podlahu vybrousil
starou lžíci na ostří nože, seškrabal omítku
okolo záchodového otvoru, z denní dávky
chleba – dokonalé rozžvýkaného, vytvořil
škrobové lepidlo a pomocí rozbitého sklíčka
a kousků celofánu modeloval. Trvalo dlouho,
až pravítko dostalo potřebný vhled.
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Za každou maličkost, kterou jsem potřeboval,
hrozil trest a hlad. Tužka, papír, pravítko,
kousek skla, jehla, nit, vše mělo svou skrýš.
Ota Stehlík, můj spoluvězeň, stál hodiny a
hodiny u dveří a přes dírku po vytaženém
hřebíku z plechových dveří pozoroval pohyb
bachaře. Oba jsme zvítězili nad realitou,
časem i despotismem! Mě neživí nenávist ke
komunistům, neboť jsem si vědom, že mnozí
podlehli snům po lepším a spravedlivějším
„zítřku“, ale přesvědčil jsem se, že za velkými
ideály leží veliké potoky krve...
Z hluboké úcty a přátelství daroval pravítko
svému spoluvězni Ing. Otovi Stehlíkovi.
Nevídaný a vzácný exponát se dostal do muzea
v Jáchymově.
František Bím odešel z Československa do
Švýcarska, žil v Curychu. Od roku 1990 se
často vracel do Prahy a velmi rád přicházel na
Slovensko do kraje, jehož lidé mu zachránili
život. Byl vzácným hostem a přítelem až do
smrti. Při 50. výročí skončení druhé světové
války udělila obec Lubina plk. Františkovi
Bímovi čestné občanství za zásluhy v boji
proti nacizmu. Dne 1. září 2004 udělil tehdejší
president republiky Ivan Gašparovič plk.
Františku Bímovi vyznamenání „Řád Bílého
dvojkříže II. třídy“.
(převzato z časopisu Kopaničiar expres

z 12. ledna 2016)

Br. František byl dlouhá léta členem sokolské
jednoty Sokol Solothurn, prožili jsme spolu
spoustu veselých chvil.
Františku, nezapomeneme.
Text zaslala: Eva Svobodová, Sokol Solothurn
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SECHSELAEUTEN - jarní cechovní svátek
v Curychu
Původně se ve čtrnáctém století slavil tento
svátek 21. března - první pondělí po jarním
dnu, ale už tenkrát našli mnoho důvodu
jej přeložit až na duben. Jedním z nich bylo
zasedání radních vždy na jaře, pak k tomu
přišly církevní svátky a důležitým důvodem
bylo i nestálé počasí. Tak nakonec rozhodli
13. června 1952 městští radní v Curychu
vyhláškou č. 1214, že se bude tento svátek
konat vždy třetí pondělí v dubnu, padne-li ale
na tento den velikonoční pondělí, posouvá se
svátek o další týden.
Přesto, že je to historický svátek řemeslnických
cechů, občané Curychu se s ním velmi
ztotožňují a přitahuje také mladou generaci.
Jméno «Sechseläuten» dostal svátek
od dávného zvyku večerního nedělního
zvonění z katedrály «Grossmünster». Protože
je na tento svátek přizván každým rokem jiný
Kanton, tak se původní dvoudenní svátek
prodloužil.
Letos je na Sechseläuten hostem Kanton
Glarus, který se bude prezentovat na «lipovém
nádvoří» (Lindenhof) ve všech svých fazetách.
Pátek 21. dubna 2017
Kanton Glarus prezentuje a nabízí své lokalní
speciality: Lindenhof (během celých čtyř dnů)
Sobota 22.dubna 2017
Oslava pro všechny: Lindenhof
Cechovní večer: každý cech se sejde ve své
oblíbené hospodě ke společné večeři a potom
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odchází a navštěvuje plesy a těch je hodně.
Např. : Hottingerfäscht, Zunft am Neumarkt,
Ürtenball, Zunfthaus zur Saffran, Ball mit Knall,
Zunfthaus zur Schiffleuten, Jungzünftenball,
Zunfthaus zur Meisen, Möischterhoofball
uf de Waag, Zunfthaus zur Waag, Oberball,
George Bar& Grill, Schniiderball, Zunfthaus
zum Schneidern, Tanz den Böögg, Zunfthaus
zur Zimmerleuten, Widderball, Zunfthaus
zum Widder, Zoiftigi Nacht, Zunfthaus zur
Schmiden, Reiterball, Restaurant Razzia,
Zünftige Stubete, Restaurant Adlisberg.
Neděle 23. dubna 2017
Velký průvod cechovních i necechovních dětí
z Curychu a okolí.
Mohou se zůčastnit děti od 5 do 15 let.
Když nemá dítko svůj kostým, nebo kroj,
může si ho před průvodem, vždy ve středu
odpoledne, nebo sobotu dopoledne vypůjčit
v Kongresshausu, kde dostane i pořadové číslo.
Začátek průvodu je ve 14.30 na Stadthausquai,
směr Quaibrücke, Limmatquai, Rudolf-BrunBrücke, Bahnhofstrasse, Fraumünsterstrasse,
Münsterhof, Stadthausquai až ke Kongersshausu.
Každým rokem se přihlásí ca. 3‘000 dětí,
které jsou doprovázeny hudbou ca. osmi sty
muzikanty.
Na konci průvodu (trvá asi jednu hodinu)
dostanou v Kungesshausu všechny děti svačinu
a dáreček.
Průvod má své pořadí: skupina jezdců,
šlechticů, skupina gotická, renezanční,
Zpravodaj 4/2017

Festivaly
španělská, barokní, časné-rokoko, skupina
řemeslníků atd. Samozřejmě je v průvodě také
„Böögg“, který bude druhým dnem středem
večera.

Před třetí hodinou se začnou připravovat na
cechovní průvod, ve kterém má každý cech,
každým rokem znovu vylosované pořadí,
okruh průvodu je už dávno připraven.

Pondělí 24. dubna 2017

Sejde se asi 3’500 cechovníků v jejich
barevných krojích a uniformách, asi tří sta
padesát jezdců na koních a asi třicet hudebních
jednotek. Odchod je stanoven na 15 hodin
(včetně vyzdobeného vozu, na němž tvrdošíjně
stojí onen «Böögg»). Vůz je vyplněný otýpkami
roští a křovin. Böögg má podobu sněhuláka,
přes tři metry vysokého, asi 80 kg těžkého a
jen jeho objem klobouku má přes dva metry,
do celé hranice se přilévá letecký benzín–
kerosin. Hlava a tělo jsou vyplněné vatou,
hlava k tomu ještě výbušninou (dříve střelným
prachem). Chudák ani neví – co ho čeká.

Dopoledne se účastníci dětského průvodu ještě
jednou sejdou v Kongresshausu na svůj „ples“.
Během dopoledne korsují vnitřním městem
- zatím co ostatní ještě pracují – cechovní
skupiny úzkými uličkami s hudbou, což vytváří
přihlížejícím umělecký dojem přelomu
19/20. století.
Na pěší zóně už stojí okrášlené vozy, připravené
do průvodu, tu a tam se osedlávají koně, zdobí
a ještě upravují sedla, uzdy a opratě…
Ve 12 hodin se sejdou cechovníci k tradičnímu
obědu ve svých lokálech. Vedle cechovníků z
jiných měst, jsou pozváni také známí politici
a lidé, kteří si zasloužili tuto čest! Během
oběda vyslovují hosté různé zdravice svým
hostitelům, takže hodiny ubývají, zatím
co ulice se plní lidmi.

Jakmile začnou vyzvánět v 18 hodin zvony, tato
hromada se zapálí. Podle času, kdy mu shoří
hlava, se odhaduje, jak bude teplé léto: čím déle
trvá oheň, tím déle bude deštivější a studenější
léto a naopak. Nejkratší čas byl v roce 1974,
kdy to trvalo jen 5 minut a 7 vteřin.
Kolem ohně jezdí na koních potomci curyšských řemeslnických cechů v historických
kostýmech a s jejich cechovnímy prapory
při rázných zvucích cechovní hudby. Na to
musí být koně zvyklí, aby se jim nesplašili…
Tento rituál je vždy stejný a vždy fascinující
- tento rituál ukončuje jednu etapu života,
oslavuje se konec zimy!
Pokud chcete detaily : podívejte se na
https://www.sechselaeuten.ch

Foto: Böögg 2014, commons.wikimedia.org/wiki/
2014 Sechseläuten - Sechseläutenplatz-'fäscht' - Böögg
2014-04-26 18-55-34 (P7700).JPG
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A pokud Vám to nevyjde letos – příštím
rokem bude «Sechseläuten» také. mc
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

Kde

1.4. - 31.8.2017

Neuhuuser Märkt

Neuhausen
www.ortsmarketing-nh.ch

29.04. 2017

Sokol Solothurn, Prohlídka města
Solothurn

Solothurn, Br. J. Svoboda,
032 685 57 84
jiri.svoboda@sunrise.ch

náměty zasílejte do 30.04.2017

v Italské Katolické Misii,
Feldstrasse 109, Zürich,
ryulampy@centrum.cz

11.03. - 20.05.2017

42. Internationale Jazzfestival

Bern, www.jazzfestivalbern.ch

01.04. - 14.05.2017

Tulip Festival

Morges, www.morges-tourisme.ch

17.4.2017

Velikonoce

17.04.2017

“Zwänzgerle”- tradiční
velikonoční zvyk

Zürich, www.zuerich1.ch

18.04.2017

Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení

Zürich, italská misie

21.04. - 24.04.2017

Sächsi Lüüte

Zürich, www.sechselaeuten.ch

22.02. - 30.06.2017

Velkolepá výstava o lidském těle

Výstaviště Praha Holešovice,
www.bodyexhibition.cz

14. - 16.05.2017

Sokol Vídeň - Sokolské setkání
Oetz

Přihláška - Starostové jednot

20.05.2017

Hudební show Míši Růžičkové pro
děti

Aula základní školy Egg,
Fasanenstrasse 17, Frenkendorf

24.05.2017
14:00

Setkání krajanů

Restaurace Seegarten, Grün 80,
Rainstrasse 6, Münchenstein

06.06.2017 v 18:00

Večery u lampy,

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

1) Objednávám Zpravodaj
2) Zaplatím Zpravodaj:

(Nehodící se, škrtněte)
Paní/Pan: Jméno a příjmení ...............................................................................................................
Ulice/číslo .............................................................................................................................................
PSČ/město/stát ....................................................................................................................................
Telefon .............................................................................Podpis .........................................................

B: Posílejte Zpravodaj jako můj dar:
Paní/Panu: Jméno/příjmení ...............................................................................................................
Ulice/číslo ............................................................................................................................................
PSČ/město (obec)/stát .......................................................................................................................
Složenku na zaplacení zašlete na adresu A

JAK UHRADIT PŘEDPLATNÉ ZA ZPRAVODAJ A INZERÁTY?
Konto pro platby ve Švýcarsku a v cizině: PostKonto:
Verband SSCS, Zpravodaj - Presseorgan, Luzern
Kontonummer: 80-70357-1
IBAN:
CH89 0900 0000 8007 0357 1
BIC:
POFICHBEXXX
Konto pro platby v České republice: Poštovní spořitelna:
Název účtu:
Jaroslav Havelka
Číslo účtu:
218 7983 69, kód banky: 0300
IBAN:
CZ68 0300 0000 0002 1879 8369
BIC:
CEKOCZPP

!

POZOR!!! Upozorňujeme naše čtenáře, že konto CreditSuisse je zrušeno
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Večery u lampy
Krajanský spolek Beseda Svatopluk Čech má pro vás nový projekt Večery u lampy.
Oč jde?
Vzpomínáte si na svou oblíbenou knihu z dětství, z puberty, z nedávné doby, která Vás zaujala
nebo nějak ovlivnila? Rádi čtete, nebo o knihách vyprávíte? Chcete se dozvědět o tom, jaké
další zajímavé knihy existují? Pojďme si o knihách povyprávět. Spolek Beseda Svatopluk Čech
vás zve na Večery u lampy. Můžete na nich představit svou oblíbenou knihu nebo spisovatele.
Během 20 minut si můžeme společně užít knihu, která ostatní minula, a přitom je zajímavá.
A jaké knihy to mají být?
Beletrie, poezie, slovníky, cestopisy, knihy fotografií i technické manuály!
Nominujte svou knihu na první Večer u lampy. První setkání bude 6. června v 18:00 v Italské
Katolické Misii, Feldstrasse 109, Zürich.
Pište na email: veceryulampy@centrum.cz
Náměty pro červnové setkání uzavíráme do 30. 4. 2017. Těšíme se na Vás a Vaše knihy!
Za Spolek Beseda Svatopluk Čech Andrea Valentová

PRODEJ NEMOVITOSTÍ BEZ STAROSTÍ
Prodáváte svůj dům či byt? Nebo znáte někoho, kdo chce svoji nemovitost prodat?
Doporučte nás = my získáme zakázku = Vy bonus 15% z provize!
Těšíme se na Vaše zavolání.

INZERCE

AGENTUR PAZDERA, 044 933 07 33, www.pazdera.ch, www.agenturpazdera.cz
13-09-002

Krásný 2+KK+TV, Praha 5 – U Kříže, na metru od Fr. 70 / noc + garáž. Tel.: 079 216 56 40
10-03-002

INZERCE

IVO LEŠNER: doprava mezi Švýcarskem a Českem
• stěhování na švýcarské i české straně
• doprava nákladu do 2 tun a délky 5 m
• doprava předmětů, které se nevejdou

INZERCE

do osobního auta nebo autobusu

S přepravovanými předměty mohou jet na místo určení i osoby
KONTAKT: +41 79 384 75 56

+420 604 954 363

doprava@ivolesner.cz

Ceník inzerátů ve Zpravodaji
1.
2.
3.
4.
5.

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

Slevy:
a) Opakovaný inzerát: 2x až 5x = 10%,
b) Opakovaný inzerát: 6x až 11x = 20%
Chcete si přivydělat?

V případě získaní nového inzerenta Vám administrace Zpravodaje vyplatí odměnu
15 % z fakturované částky za inzerát – po jeho zaplacení. Odměna je jednorázová
a nevztahuje se na řádkovou inzerci.
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Impressum
Redakce - vedoucí redaktor:
Adéla Benešová,
e-mail: zpravodaj@svaz-spolku.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: viz adresa administrace
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld,
Jan Edward Hýsek, Václav Günter
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
Fax:+41(0)44 833 59 04,
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Jan Edward Hýsek,
e-mail: jan.hysek@yahoo.com
Administrace (předplatné, změny adres,
nové přihlášky na odběr, odhlášky,
informace, adresa redakce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e-mail: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch
Inzerce: Silvie Krčková
e-mail: inzerce.zpravodaj@gmail.com
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
Kresba na obálce: Hana Blašková
Tisk: Gastropress
Instagram:
zpravodaj_ch
Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 dní před ukončením měsíce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy
5 dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu,
nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc),
textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa
je uvedena v Impressum.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě v rozlišení
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a to
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením
autora. Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného
autora, je nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu.
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.
V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod.
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada,
která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován
honorář.
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