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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 prosíme, sledujte důležité oznamy na této straně.
Vaše redakce

***
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

***
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.
Redakce a administrace Zpravodaje
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Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky
pro Švýcarskou konfederaci a Lichtenštejnské knížectví,
J. E. Mgr. Karel Borůvka, byl v dubnu 2017 odvolán.
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a jeho předsednictvo
mne požádali, abych jménem Svazu spolků a jménem krajanů,
poděkoval panu velvyslanci za jeho příkladnou spolupráci se
Svazem spolků ČSŠ, s jednotlivými spolky a s dalšími krajany
českého původu, žijícími ve Švýcarsku.
Pan velvyslanec Karel Borůvka, po celou dobu svého poslání a
spolupráce s krajany, svým služebním i osobním jednáním s námi, povzbuzoval činnost a
podporoval vědomí spolků i jednotlivců českého původu. Svým jednáním do posledního
dne svého poslání účinně prokazoval dále se zlepšující vztah České republiky, orgánů
státní správy a dalších veřejných institucí s Čechy žijícími v zahraničí.
Přejeme mu do budoucích poslání mnoho úspěchů a dobré využití dosud nabytých
odborných mezinárodních a společenských zkušeností.
Věříme, že pokračování jeho příkladných vztahů k nám bude zajištěno i jeho nástupci
v mnohostranném zájmu nás všech.
Ing. Jaroslav Havelka
místopředseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku

Fotografie: MZV, Robert Jonás, z Almanachu 1915-2015

Kultura

Geniální Claude Monet v Bazileji

F

ondation Beyeler shromáždila 62 děl mezi nimi je patnáct obrazů, které jsou
vystavovány jen velmi zřídka. Několik pláten
ze soukromých sbírek nebylo na veřejnosti
ukázáno ještě nikdy - v Bazileji mají tudíž
premiéru.
Museum Beyeler v Riehen vystavuje Monetova
špičková díla, systematicky seřazená, tematicky
podle sálů, jako cestu jeho tvorbou. Obrazy
jsou zapůjčeny z Moma, Metropolitan N.Y.,
Bostonu, Musée d’Orsay, Tate a samozřejmě
několik pláten pochází z vlastní sbírky. Jako
nejcennější považuji patnáct obrazů, které jsou
vystavovány jen velmi zřídka.
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K vidění jsou obrazy z Paříže, cest po
Normandii, divoká pobřeží, mosty, louky
a stromy, katedrály a samozřejmě lekníny.
Nezávisle na předloze se Monetovi daří navodit
specifickou, nenapodobitelnou atmosféru
a náladu, která se přenáší na pozorovatele.
Výstava působí jako hra stínů, světla a
zrcadlení. Jedny „lekníny“ z vlastní sbírky
stihl restaurátorský ateliér dokončit právě včas
k otevření výstavy. Video, dokumentující tento
náročný počin je stránce fondationbeyler.ch.
Kolem 1880 opustil Monet striktní
impresionismus, možná, že tato nová orientace
souvisí se smrtí jeho manželky. Zvláště během
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Kultura
jeho cest po středomoří čerpal inspiraci z
přírody a vkládal do obrazů osobní pocity.
Stále více se věnoval působení světla.
Portrét jeho druhé ženy v zahradě u Seiny
je vystaven po dlouhé době. Několik obrazů
ze soukromých sbírek je k vidění vůbec
poprvé! Monetův odklon od impresionismu
se spojuje se smrtí jeho první ženy Camille,
která se dožila jen 32 let. Zatímco více než
přátelský vztah s manželkou přítele, sběratele
a mecenáše Ernsta Hoschedé byl v tu dobu
veřejným tajemstvím.
Monet „portrétoval“ Seinu několikrát, vždy,
jakoby v jiném duševním rozpoložení. I moře
jej magicky přitahovalo a inspirovalo, jak
se v dopisech svěřoval manželce: „zbláznil
jsem se do moře“.

Obrazy, které Monet maloval během a po svém
pobytu v Londýně, např. Parlament v mlze,
patří k jeho vrcholným dílům jedné tvůrčí
epochy. Na sklonku životní tvorby se Monet
věnoval téměř výlučně variacím světla, stínů,
zrcadlení jezírek s lekníny a pohledům do jeho
zahrady v Giverny.
V posledních dvou sálech jsou vystaveny
Monetovy "Lekníny". Rostlinám, vodě a
vzduchu se věnoval podle vlastních slov
v rámci dekorace. Tento termín a tvorba
byla tehdy dost moderní. Již delší dobu se
Monet zabýval myšlenkou zviditelnit pohled
nalekníny ve vodě ve velkém formátu. Hilda
a Ernst Beyeler vložili do své nadace tento
dekorativní počin, skládající se ze tří pláten,
každé o velikosti 2 na 3 metry. Dojem z výstavy
uceluje krátká projekce dobového filmu, jak
mistr maluje lekníny ve své zahradě v Giverny.
Touto velkolepou výstavou oslavuje Fondation
Beyeler 20. výročí svého založení a tak u této
příležitosti je celý rok vstup pro návštěvníky
do 25 let zdarma. Fondation Beyeler senachází
v Riehen, v krásné části Bazileje a je pohodlně
přístupná hromadnou dopravou, jak
od nádraží, tak z letiště.
Výstava potrvá do konce května. Beyeler
je otevřen 365 dní v roce od 10 do 18 hodin.
Více o Fondation Beyeler:
https://www.fondationbeyeler.ch

Text a Fotografie: 23. 01.2017, Jiří Pollak
str. 4 - Die Terrasse in Vétheuil 1881, Monet
str. 5 - červánky na Port-Domois 1886
Zpravodaj 5/2017
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Zpravodaj

Zašla jsem si do své oblíbené národní knihovny v Bernu a chtěla pátrat po minulosti Zpravodaje.
Ochotná paní mi vydala ohromnou knihu, kde byly svázané všechny vyšlé časopisy z roku
1968, 1969 a z roku 1970. V roce 1968 byl Zpravodaj týdenním časopisem, jistě si tedy dovedete
představit, jak objemný Zpravodaj jsem nyní v rukách držela.
Listovala jsem prvními stránkami a očima se zahryzávala do písmen. Má mysl odcházela
do minulosti.
Četla jsem dopisy rodičů psané svým dětem, které odešly v roce 1968 do Švýcarska, také dopisy
lidí, kteří si na Švýcarsko a novou situaci tady zvykají, o jejich náladách a nejistotách.
Několik z nich mě nesmírně oslovilo, proto si dovolím je opět otisknout.
Toto je článek-dopis z roku 1968, který popisuje Švýcarsko očima Čecha. Sami se pak můžete
zamyslet nad tím, kolik se toho ve Švýcarsku za téměř padesát let změnilo a co naopak nikoliv.
A někteří z Vás si možná i zavzpomínají…
redakce Adéla Benešová

Švýcarsko očima Čecha

Š

výcarský deník “Aargauer Volksblatt” uveřejnil dne 12. listopadu 68 článek “Die Schweiz
in den Augen eines tschechischen Emigranten”. Jde vlastně o překlad dopisu jednoho
exulanta příteli do Československa. Zkrácené znění otiskujeme:

Milý Miroslave,
dosud jsem Ti poslal jen několik pohlednic;
teprve teď se dostávám k tomu, abych Ti napsal
o Švýcarsku zevrubnější dopis.
Čech, který nikdy nebyl ve Švýcarsku je asi
zprvu překvapen zdejším jazykem. Není to
němčina, ale - Schwyzer Tütsch. Na tom by
nebylo nic zvláštního dokud si uvědomíš onen
6

paradox, že mateřština národa, žijícího v tomto
státě, není vlastně jeho úředním jazykem.
A nikomu to nevadí, nikdo z toho nemá
nacionální křeče, nikdo kvůli tomu nestávkuje.
Už ve škole jsme se učili, že Švýcarsko je
jedinou zemí s tak zvanou přímou demokracií.
A je to jistě dobrá a fungující demokracie
Zpravodaj 5/2017

Zpravodaj
- přesto anebo právě proto, že nemá žádný
socialistický přívlastek. Co člověka ovšem
poněkud překvapí je skutečnost, že ženy
zde vesměs nemají volební právo. To patrně
v pořádku není, ale zato mají zdejší ženy tolik
jiných výhod a práv, že si snad nedostatek toho
volebního ani neuvědomují.
Kéž by naše ženy si mohly vybrat mezi právem
volit a situací švýcarské ženy! Co se týče mužů,
existuje zde též taková zvláštnost. Kdo je
voják, má svou výzbroj doma, pušku a někdy
dokonce i lehký kulomet i s municí. A nikdo
nemá strach, že by se to mohlo zneužít, vláda
se jaksi nebojí revoluce. Čímpak to asi je…?
Vůči sobě navzájem jsou Švýcaři velmi slušní.
Většinou si netykají, alespoň ne příliš brzy.
V restauracích ani v dopravních prostředcích
neslyšíš, že by se hádali nebo si nadávali.
Nemají na to patrně čas….
Na svůj cestovní pas může Švýcar cestovat
do celého světa bez viza, bez jakékoli výjezdní
doložky na jak dlouho chce. Pouze, když cestuje
do některého státu východního musí na
příslušném diplomatickém zastupitelství
požádat o vizum. Je to komicky nelogické
zařízení, když člověk ví, jak se tyto státy snaží,
seč jsou, zvýšit svůj devizový příjem.
Připadá mi to, jako kdyby obchodník,
který se snaží dosáhnout vyššího obratu,
zavedl zvláštní vstupenky do svého krámu a
ještě by s nimi dělal drahoty. Když už mluvím
o obchodě: před těmi spoustami zboží, před
tím nevídaným výběrem Tě zachvátí křečovitá
veselost. Vzápětí ovšem propadneš smutku;
nad tím, že zásahem nějakého divného osudu
nebo rozhodnutím jakési tajemné skupiny
Zpravodaj 5/2017

lidí jsou celé země a státy předem odsouzeny
k trvalé polobídě. Copak naše mámy, ženy,
dcery už nikdy nebudou mít potěšení z toho
aby si mohly vybírat a kupovat věci, které by
si přály a které potřebují? A naše kuchařky?
Tady by věru měly z čeho vařit…
Ta švýcarská kuchyně se nijak podstatně neliší.
Snad v některých maličkostech jako jsou
ustřice, nebo banánový pudink. Ale co nám
stále ještě dělá potíže, jsou vídeňské řízky.
představ si, že k nim jako přílohu podávají
- špagety!
Zato ale telefonování je tu pravým požitkem.
Můžeš sám vytočit kterékoliv švýcarské město
a mluvit meziměstsky i přímo z telefonní
budky.
A to snad ani nemusím říkat, že kabiny jsou
čisté, že telefonní seznamy jsou nepoškozené
a jsou všude, a že všechny telefonní přístroje
fungují.
Svědčí to o jakémsi zvláštním poměru občana
k veřejnému majetku, o něčem, co u nás
už ani neznáme… A tu se musím zmínit o jiné
udivující vlastnosti Švýcarů. Oni jsou totiž
poctiví! Tady se snad, člověče, vůbec nekrade.
Lidé odkládají pláště, klobouky, deštníky
i aktovky v šatnách bez obsluhy, bez lístku,
daleko od místa kde obědvají, a když si pak
pro věci přijdou, najdou všechno na svém
místě. Já si na to ještě nezvykl a nejsem sto
se kvůli tomu v klidu najíst…
Vlaky tu jezdí rychle, přesně a jsou čisté.
Po jízdě si nemusíš hned vlézt do vany.
V nádražních kioscích dostaneš všechno,
ve dne, v noci.
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Ovšem Švýcaři nejsou zcela spokojeni se svým
“Bundesbahnem”. Nedávno se ve vlacích
objevila stížnost: že prý ve vlacích chybí
telefony!
Šťastná to země…

k

ecjaks
JanovorLs fotbalistou
rozh

Konečně bych Ti chtěl napsat něco poetického.
Často zde zvoní zvony. Krásně a dlouho. My
jsme tomu už nějak odvykli a skoro zapomněli,
že i u nás je na každé kostelní věži zvon a
že mnohé z nich mají stejně krásný a člověka
z každodenního shonu povznášející zvuk. Lidé
zde nechtějí uvěřit, že u nás zvony nezvoní.
Ptají se proč? Přemýšlej o tom.

Se srdečným pozdravem Tvůj Václav

Doslovný přepis Zpravodaje 1968: Adéla Benešová

***
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Čtení na volnou chvíli

O líbání

P

rvní políbení dostává novorozeně brzy
po porodu, kdy maminka děkuje Bohu,
že přežila a dítě žije. I když každé novorozeně
vypadá jako stažený králík, maminka je se
stvořením spokojená a má nejkrásnější dítě
pod sluncem. Za předpokladu, že děcko má
dvě ručičky, dvě nožičky, dvě očička, dvě ouška
a pokud to je pán tvorstva taky dvě kuličky v
pytlíčku. Hlavičku by mělo mít ale jen jednu.
Že se zárodek člověka vyvinul pod jejím
srdcem, není zodpovědná jen matka. Vždyť na
tom docela úspěšně zapracoval taky tatínek. A
vůbec, ne každé ženské se to podaří.
Polibky se to hemží v dětství. První vážné
políbení dítě dostane při loučení do mateřské
školky. Já se s brekotem vytrhl tatínkovi z ruky
a lehl si před školkou na tramvajové koleje.
Uřvanýho mne odevzdal učitelce. A jak to má
být, za dva týdny se mi ve školce líbilo daleko
víc, než doma s posluhovačkou. Známého
tatínka se zeptala docela vážně dcerka:
„eigentlich, proč jsi nehajrátoval naší učitelku,
ta je lepčí, než mama.“

Ve střední škole se už líbáním zabýváme sami.
Já se odvážil k prvnímu vážnému polibku
ve vlaku. Jeli jsme z nějaké školní exkurse, já
sedě vedle své favoritky a při setmění v tunelu
jí políbil na ústa. Vzpomínám si, že to bylo spíš
jako kopnutí elektrickým proudem, než sladké
mámení. Nota bene naproti sedící Liduška
začala vzlykat. Že si políbení přála ona, jsem
do té doby nevěděl.
S věkem a postupováním do vyšších ročníků,
jsem začal taky randit se spolužačkami.
Příležitost k seznamování dávaly školní
večírky s hudbou a tancem. Taneční hodiny
byly korunovány doprovodem děvčat domů.
Zádrhel ale byl vtom, že se taneční konaly vždy
v zimě, takže líbání usoplené pusinky nebývalo
vždy požitkem.

Políbení od matky se mi dostalo
na rozloučenou u vchodu do obecné školy,
ale to už bez brekotu. Za školní vysvědčení
se pusinky nedávají, v lepším případě otec
pokývne hlavou, že to mohlo být lepší a
v horším vezme rákosku, řemen nebo prakr.
Přesto můj otec preferoval výchovu dle
Makarenka, řka: „ani indián nebije své děti a
líbání je nehygienické“.

Zpravodaj 5/2017
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Čtení na volnou chvíli
Poprvé a naposled jsem odmítl potupnou pusu
matce při loučení na nádraží, kdy mne odváželi
v teplákové soupravě na vojnu.
Francouzák byl polibek, kdy jsme jazykem
kontrolovali děvčatům ústní dutinu, zda má
všechny zuby i stoličky. Francouzák byl taky
patentní klíč instalatérů. Jedna dívka mi na
oplátku cucala jazyk tak, až mne vcucla málem
celého. Třeba se taky učila, anebo mi dala
za vyučenou. Taky už jsem jí ho nikdy nepůjčil.

Jedna Slovenka mi slíbila pusinku „jazýčkovou,
ale až v postýlke.“
Dnešní filmaři vyžadují od herců polibek co
nejvášnivější, který mi připomíná okusování
kostí drůbeže, anebo kotlety s mocným
slintáním a chrochtáním. Já si svoje prasečí
ocásky a nožičky okusuji počestněji. To bude
asi tím věkem.

Text: Milan Cimburek
Ilustrace Pavel Kantorek

***
Zamyšlení

O

d dětství až do chvíle, kdy moje teta
ovdověla a odstěhovala se zpět do rodné
vsi, jsem ji navštěvovala a trávila s ní a strýcem,
zaměstnaným u ČSD pěkné chvíle v bytě na
nádraží v blízkosti města Brna. Budova, kde
bydleli drážní zaměstnanci stála jen pár metrů
od kolejiště. Trať byla hodně frekventovaná,
a tak nebylo divu, že první dny hlučící
lokomotivy rušily můj spánek Když jsem byla
malá, trpěla jsem obavou, že mi lokomotiva
zastaví až u hlavy. Pokud se jí podaří vůbec
zastavit.
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Třetí den bylo obvykle téměř po problému.
Už jsem hluk nevnímala. Zvykla jsem si.
Na tyto zážitky si obvykle vzpomenu tehdy,
když kolem sebe vidím lidskou lhostejnost.
Všichni si na něco zvykáme. Na to dobré a
příjemné si zvykneme velmi rychle. Na věci
negativní pomalu, ale jistě.
Vinou lidské lhostejnosti se denně ukončí
životy nenarozených dětí. Nikdo se nad tím
nepohoršuje, je to skoro norma. Zvykli jsme si.

Zpravodaj 5/2017

Čtení na volnou chvíli

Naše děti sledují na televizních obrazovkách
příběhy, v nichž tečou proudy krve. Zvykají
si ony i my. Vraždy, vykradené byty, okrádání
a ubližování starým lidem by dříve možná
otřáslo lidmi více než dnes. K těmto událostem
jsme dnes lhostejnější. Zvykáme si.
Když to přirovnám k tomu pomyslnému
kolejišti, tak tu naši postel posunujeme
stále blíž ke kolejím a dnes již na ní docela
klidně spíme. Zvykli jsme si. Zvykáme
si na abnormální vztahy mezi lidmi.
Začíná se nám to stávat bohužel také ve vztahu
k hodnotám duševním. Malé podvůdky,
drobné lži a nedostatek lásky k druhým
si nepřipouštíme.

Nechceme patřit ke konzervativcům, nežijeme
přece ve středověku, jsme lidé moderní doby a
zapomínáme na pokoru, lásku, víru a dobro.
……..a tak si nadále steleme vlastní lože večer
co večer blíže nebezpečné trati.
A aniž bychom si všimli drceni koly zvyku,
lhostejnosti formalismu a domýšlivé
samolibosti, sami už spíme na pražcích mezi
kolejemi.
A až nás jednou přejede vlak, bude to
málokoho v tomto světě zajímat. Všichni si už
totiž zvykli.

Text: Marie Mikulková
Foto: pixabay.om/en/road-train-landscape-storm-clouds-163518
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Neveselé výviny ve výchovném prostředí

K

oncem tohoto března 2017 ke mně
připutoval necelých sedm minut (6:53)
dlouhý či tedy spíš krátký vášnivý projev
černošského kazatele. Nepředstavil se, ale za
jeho zády na zdi jsem četl jméno MANNING,
vedle s nápisem Mr. Obama: Show Us Your
Birth Certificate, Please.
Veleodvážný kazatel začal zdůrazněním stavu
myšlení a počínání v Japonsku.
Tam řádila pohroma v podobě tsunamy,
s daleko hrůznějším dopadem, než co
způsobil hurikán Katrina v New Orleansu.
Zatímco v Japonsku nikdo neloupil, zato
v New Orleans, a nejen tam, totéž násilí
vypuklo po zemětřesení na Haiti. Zdůraznil,
že černochy nikterak nenávidí, vždyť je přece
jedním z nich, ale pořádně zahřímal proti jejich
surovostem, loupení, vraždění, znásilňování.
Proč že naši předáci nejsou schopni přiznat,
že my jsme takoví barbaři, že nejsme schopní
nic užitečného vytvořit, ale pouze ničit.
Takové pravdy by si ovšem žádný outsider
netroufl ani naznačit.
--V jednom ze svých dřívějších příspěvků jsem
se zmínil o předválečné události v Londýně,
kde na veřejném shromáždění vystoupil Ind
s požadavkem, aby Britové přestali usilovat
o víc dobra - že ho už napáchali víc než dost.
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V této souvislosti jsem se zmínil o americkém
černošském žurnalistovi: Jason Riley a jeho
knize „Please Stop Helping Us“ - přestaňte nám
pomáhat! Dobré úmysly dovedou napáchat
plno špatností. Například preferenční
zacházení v podobě Affirmative Action.
Nezaměstnanost černošské mládeže dosahuje
až padesáti procent. Uzákoněním zvýšení
minimální mzdy udělají zaměstnavatelé
opatření, že pracovních příležitostí bude ještě
míň. Řeč tohoto autora je srozumitelná, není
šperkována elegantními a přitom irelevantními
eufemismy, s nejapným vysvětlováním
chabých školních výsledků černošské mládeže.
Vymlouvat se na bělošský rasismus? Jak v tom
případě vysvětlovat podstatně lepší akademické
a rovněž existenční výsledky asijské mládeže
a jejich starších soukmenovců? Nestačí mít
za Afro-Američana se vydávajícího nájemníka
Bílého domu po dobu osmi roků. Důležitějším
by byla přítomnost jednoho takového v každé
domácnosti, což ovšem ve většině případů tak
není.
--Jak odpovědět na falešné obvinění z rasismu?
Takto se Mike Adams táže ve svém textu
s názvem „How to Answer a False Accusation
of Racism“ (Townhall.com, 9.12.2016).
Za autorem přišel student, který se zapsal
do kurzu, zabývajícím se kriminologií, výukou
poskytované levicovým neboli v dnešní
době tím převážně nejčastějším profesorem.
V debatě o hnutí „Black Lives Matter“, si troufl
Zpravodaj 5/2017
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jeden ze studentů poznamenat, že nezáleží jen
na černošských, ale na všech životech. Správně
levicový pedagog, v tomto případě žena,
se rozhorlila a provinivšího studenta obvinila
z rasismu.
Autor Adams se jí táže: What do you mean by
racism? a sám odpovídá. „Rasismus je druh
přesvědčení, že rasy lze hodnotit podle jejich
genetických vlastností. Například když běloch
hodnotí černochy jako geneticky podřadné.
Tato podřadnost je prokázána jejich nižší
inteligencí, což se projevuje nežádoucími
vlastnostmi jako je lenost a sklon ke zločinosti.
Jestliže profesor není schopen dodat správnou
definici rasismu, tak se sám zesměšňuje
(makes a complete fool of himself). Můžete
se profesora zeptat, jak tvrzení, že „all lives
matter“ (čili všechny životy mají stejnou
hodnotu), ale přesto tedy že jsou určitě
kategorie lidí geneticky podřadných..
Poté bych se profesora zeptal takto:“ Uvážil
jste někdy, že tvrzení, že all lives matter je
v podstatě protirasistické? Tím že odmítáte toto
protirasistické tvrzení, se vlastně ztotožňujete
se skutečnými rasisty.
Odpovědi se ovšem nedočkal.
--Po milosrdně krátkodobém působením
necelých tří roků v západočeském pohraničí
jako okresní soudce s agendou civilní a nikoliv
trestní, jsem obelstil železnou oponu a upláchl
směrem k americkým imperialistům. U nich
znovu vystudoval a poté 34 roků profesoroval
na půl cesty mezi New York City, onou
Zpravodaj 5/2017

Sodomou a Gomorou a niagarskými vodopády
u kanadské hranice.
Timing neboli časování mi příznivě vyšlo.
K doktorátu na Kolumbijské univerzitě jsem
to dotáhl ještě v době, než vypuklo radikální
studentské jančení, dřív než začali řádit patetičtí napodobovatelé pseudokomunistických
revolucionářů. Tehdy jsem s kantorskou kariérou začínal a dobrovolně se s ní rozloučil
o posledním dni dvacátého století.
Dosud však mi onen Binghamton, New
York, zůstal mou hlavní bází. Na rozmáhající
univerzitu se pravidelně vydávám; za deset
minut tam pěšky ze své chaloupky dojdu.
Zrovna včera tu zazářil baletní soubor
návštěvou z Moskvy.
Vyzvedl jsem si studentské noviny Pipe Dream,
s datem 3. dubna 2017.
Na první straně fotografie posedávajícího
studentského davu a pod tím tučný titulek
RACIAL HARASSMENT SPARKS SIT - IN.
Rasové harašení se symbolickým sezením
mravně rozhořčených. Na téže straně
tisku zpráva, že proběhlo forum „A Public
Deliberation: The State of Race at Binghamton
University,“ u toho fotografie studenta mně
dosud neznámé College of Comunity and
Public Affairs at BU, a vedle něj Lea Webb,
korpulentní černoška s předpokládanou
správnou kádrovou kvalifikací - totiž DEI
diversity specialist. Iniciálkami DEI je mně
dosud neznámá novinka Division of Diversity,
Equity and Inclusion. Té velí Chief Diversity
Officer Valerie Hampton.
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Doba přináší všelijaká překvapení : Affirmative
Action - ona Pozitivní Diskriminace,
zavedená jako dočasné opatření, nyní již tři
generace trvající. Velice politicky korektní
novinkou, tuze prosazovanou, je DIVERSITY
- rozličnost, zaručovaná kvótami podle
všelijakých rasových kritérií, s důrazem na
dosažení znamenitých studijních výsledků.
Nelibě se pak slyší nevyvratitelné námitky jako
třeba zmínky o Japonsku. Její výchovný systém
žádnou diversity nezná, neuznává. A stačí pak
porovnat studijní výsledky tam a tu.
Zpět k Binghamtonu a studentskému tisku:
v tomtéž vydání několik článků zabývajících
se rasovým napětím, death threat dokonce,
kdykoliv je zmínka o prezidentovi neboli
rektorovi univerzity - učilišti s víc než 15.000
zájemci o vzdělání, se autoři pouze obtěžují
uvedením jeho příjmení Stenger.
--Walter E. Williams, profesor ekonomie,
pravidelný publicista, v eseji „College Campus
Disgrace“ Townhall, 9.3.2017, se zabývá řadou
ještě podstatnějších nehorázností.
Například University of Washington Tacoma
Writing Center informovalo studenty, že požadavek ovládat gramatiku jejich mateřského
jazyka je akt rasismu.
The University of Nebraska Omaha uspořádala
workshop for anti-racist ralies za účelem
zaútočit na foundation of systemic oppression
in the context of the current political climate.
Uspořádání této události inspirovala profesorka
Tammie Kennedy, autorka knihy „Rhetorics of
14

Whiteness“ - rétorika bělošství. Ona povede
diskuzi proti bělošské nadřazenosti.
Bob Lange, associate professor emeritus of
physics, Brandeis University, se vyjádřil,
že není terorismem zabít představitele vlády, s
kterou nesouhlasíme.
Rovněž útok 2012 v Benghazi, kde došlo k zabití
čtyř Američanů včetně velvyslance, a zranění
deseti dalších osob, nebyl akt terorismu.
Orange Coast College suspendovala studenta:
Caleb O‘Neil si na magnetofonu zaznamenal
tvrzení profesorky lidské sexuality Olgy
Perez Stable Cox. Ve své přednášce studenty
informovala, že zvolení Trumpa byl akt
terorismu, poněvadž on je white supremacist.
Ano, dlužno souhlasit s realitou, že americké
vysoké školství se postupně úspěšně
přetváří from educational institutions into
indoctrination institutions.
--Český kulturní svět je ovšem obeznámen
s jménem Kraus. Působení ve filmu, televizi,
literatuře. Snad se nemýlím v předpokladu,
že jeden z větve tohoto plodného rodu
se jako akademik úspěšně prosadil na učilišti
Middlebury College, sídlící na 350 bukolických
akrech v Champlain Valley ve státě Vermontu.
U.S.News and World Report ji hodnotí jako
č. 4 mezi nation‘s liberal arts schools. Škola to
není laciná, roční výdaje si vyžádají až 65.000
dolarů, což je víc, než průměrný roční příjem
americké rodiny.
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Nyní si ale tato instituce pořádně potřísnila
svou pověst. Z něčí iniciativy došlo k pozvání
významného, nikterak politicky korektního
vědce, myslitele: Charles Murray, bez zábran
se dotknout tématiky, jíž se většina akademiků
z rozumné opatrnosti raději vyhne.

či o něm kdysi co četla, z nevole se zrodilo
násilí, pořádné řádění, až jeden z profesorů,
který se snad podílel na pozvání vzácného
hosta, skončil v nemocnici.
A bude hůř, předvídají nejen pesimisté.

Když se tam na kampusu rozmáchla zpráva
o jeho pozvání, tuze levicové živly, z nichž
naprostá většina nic od tohoto autora nečetla

Text: Ota Ulč

***
SVĚT: Dvé nadrobitelů dějin českých
i světových

P

osílá mi jistá dobrá paní ze staré vlasti
čas od času několik čísel týdeníku
Respekt; a jak je najdu v poštovní schránce,
už vím, že se zase budu moci potěšit úvahou
z pera indicko-amerického publicisty
Fareeda Zakarii. Ne že bych s jeho vývody
ve všem všudy souhlasil, spíš naopak; pohled
do nitra typického zástupce takové té módní
intelektuálské levice je však vždy inspirativní.
Tak i tentokráte: v pátém letošním čísle jsem
našel jeho článek „Z čeho jiného se máme
poučit“, jímž se nyní chci chvíli zabývat,
ano i s nímž hádat. Chápu, že pan Zakaria,
jsa Američan, hodnotí dějinné události
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z amerického hlediska, ale co je moc, je přece
jenom moc. V protivě k tomu Trumpovi, co
si ho hloupý lid vyvolil za presidenta, vynáší
a za vzor klade Franklina Delano Roosevelta,
předního tvůrce poválečného uspořádání
Evropy. K tomu bych jakožto Středoevropan
měl co připodotknout.
Po pravdě řečeno, moc se Rooseveltovi to poválečné uspořádání nepovedlo, leda by bylo jeho
úmyslem hodit východní polovinu Evropy – a
nás s ní - do chřtánu Stalinovi. Už na teheránské konferenci (28.11 – 1.12.1943) upozornil
Winston Churchill na dosti pravděpodobnou
15
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eventualitu: v územích, obsazených sovětskou
armádou zavede Stalin totalitní systém. To
Roosevelt naprosto odmítl vzít v úvahu.
„Nemám pocit, že Stalin je takovýto druh
člověka,“ odpověděl. „Myslím si, že když mu
dám všechno, co mohu, a nebudu požadovat
nic protislužbou, nepokusí se o anexi cizích
zemí, nýbrž bude se mnou spolupracovat na
výstavbě světa míru a demokracie.“ Ó, svatá
prostoto. Jak mohl zkušený, čtyřnásobně zvolený president nejpřednější západní velmoci
být tak dětinsky naivní? On, jenž každého
rána nacházel na svém pracovním stole tajné
a nejtajnější informace zpravodajských služeb,
bezpochyby i o tom, čeho je reprezentantem figura jménem Josip V. Stalin a co od ní dá čekat.
Věřil Roosevelt opravdu tomu, co říkal, nebo
si něco namlouval, protože tomu věřit chtěl?
Není ovšem v politice nouze o snílky, pletoucí
si přání se skutečností, ale muž, troufající si
řídit osudy světa, by měl být z jiného těsta. Ale
nebyl. K naší velké smůle.
Zhruba v témže čase, kdy probíhala
teheránská konference, započaly západní
mocnosti s přípravou invaze na evropskou
pevninu. Churchill, jako vždy prozíravý a
iluzí si nečinící, navrhoval zaútočit z jihu
a postupovat klínem od Jadranu k Baltu.
Snadno si představíme, co by to bývalo
znamenalo: Stalinově rozpínavosti by byla
vykázána hranice, přinejmenším české země
by se ocitly v západní zóně vlivu, nemusel být
žádný Vítězný únor, žádných čtyřicet let pod
sovětským pantoflem, provázených úpadkem
hmotným i morálním... Jenže Churchill,
představitel velmoci pouze druhého řádu,
se neprosadil proti mocnější vůli Rooseveltově.
16

Místo severního Balkánu se invazní vojska
vylodila v Normandii a než stačila proniknout
Francií a Německem k šumavské hranici,
Prahu slavně osvobodila sovětská armáda. Byl
jsem tehdy dvanáctiletý klouček, ale dodnes
má pro mě slovo osvobození trpkou příchuť.
To vše F. Zakaria buď neví – tomu bych
se ale dost divil –, nebo pokládá za cosi
nepodstatného ve srovnání s Rooseveltovu
vizí, již hodnotí ve všem všudy kladně.
Nuže, i my ohodnoťme. Výsledky předčily
očekávání, to tedy věru předčily. Národ
a stát český se z nich dodnes úplně
nevzpamatovaly. Mnohé se uskutečnilo,
od vzniku OSN po dekolonizaci... ach jo. OSN,
impotentní spolek s převahou diktátorských
a polodiktátorských režimů, dobrý leda
k občasnému odhlasování protiizraelské
rezoluce; a dekolonizace, po šesti desetiletích
je už dostatečně zjevno – i když také jak
komu –, že naděje v ni skládané se nenaplnily,
leda by někdo za naplnění pokládal sbírku
papouškovitých vlajek, neschopnost a korupci,
kam oko pohlédne. Období po roce 1945
nepoznamenala žádná válka mezi hlavními
mocnostmi, no pravda, mezi hlavními
mocnostmi tedy ne. Jen mezi takovými
těmi malými a mrňavými. Mydlí se dnes,
řeže a nenávidí v tom osvobozeném třetím
světě, bez konce a bez naděje. A především,
osměluji se připomenout, především je
poznamenala a dosud poznamenává taková ta
válka, co se jí říkalo studená, v níž, bohužel,
se země české ocitly na špatné straně,
se všemi z toho vyplynuvšími důsledky. Lze
míti za to, že by nebyly tak tragické, kdyby
Rooseveltova naivita neponechala volné
Zpravodaj 5/2017
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pole Stalinově roztahovačnosti. Prožívali
jsme éru stoupajících příjmů, životního
standardu, no, jak kdo, důmyslný muži. My
na druhé straně odrátované hranice určitě ne,
o svobodě jednotlivce a jiných maličkostech
nemluvě. Ale přestanu už se hádat s panem
Zakariou. Žije za oceánem, pozoruje události
ze svého levicově liberárního hlediska, třeba
si nedovede představit, jak hodnotíme ony
výše zmíněné výsledky my s naší, zdrženlivě
řečeno, nedobrou zkušeností. Jen si dovoluji
vyslovit svůj podiv,
že jeho jednostranně
zaujatý
traktát
přetiskuje zrovna český
týdeník. Připadá mi to
tak drobátko chucpe,
jak se říká po židovsku.

na vlastní, co nejobsáhlejší moc zaměřený,
nedůvěřivý a podezíravý, s dlouhou, mstivou
pamětí. Jedno však měli společné: malovali
si kremelského vládce jako diskusního partnera
snad trochu divokých manýrů, s nímž se však
přesto lze dohodnout na společném zájmu.
Zklamali se šeredně. Oba věděli, co se děje
v Stalinově říší. Oba si mohli domyslet, co čeká
každou zemi, již východní chobotnice stačí
obchvátit svými chapadly; přesto to dopustili.
Přičemž Roosevelt, pozoruje chobotnici
ze svého transatlantického
zátiší, si mohl být vcelku
jist, že k němu její chapadlo
nedosáhne. Beneš, laškuje
s chobotnicí mnohem
bezprostředněji, mohl
lépe vědět, s čím si hraje.
A možná i věděl, ale nedbal.
V přesvědčení o vědeckosti
a tudíž neomylnosti své
politiky se domníval,
že bude mít se Stalinem
snadnou práci; že ho svým diplomatickým
umem přivede tam, kdo ho chce mít.
Neuvědomoval si, řečeno slovy Churchillova
nástupce Clementa Attleeho, jak dlouhou
lžíci musí mít, kdo chce jíst s ďáblem polévku.
Neuplynul ani příliš dlouhý čas a poznal,
že svou hru s ďáblem prohrál. Bohužel nejen
on sám.

nadrobil nám
F. Roosevelt, salonní
levičák a příslušník
lepších kruhů
Abych tedy provedl
newyorské smetánky,
předběžné shrnutí: nadrobil nám
pěknou polízanici
F. Roosevelt, salonní
levičák a příslušník lepších kruhů newyorské
smetánky, pěknou polízanici. Kdoví, třeba to
spolu souvisí, ty lepší kruhy a ta polízanice;
již vícekráte jsem si všiml, že lidé z fajnovější
společnosti mívají sklon vnímat svět ne jaký
je, nýbrž jaký by dle jejich šlechetného zdání
správně býti měl. A nedají pokoj, dokud jej
nepřivedou k něčemu po čertech odlišnému
od projektovaných šťastných zítřků.
Mají však nedávné české dějiny i svého
vlastního nadrobitele: jeho jméno jest Edvard
Beneš. Ze srovnání s F. Rooseveltem vychází v
mnohém odlišně. Na rozdíl od jeho až příliš
rozmáchlého idealismu byl Beneš člověk
Zpravodaj 5/2017

Jaký závěr, eventuálně jaký příměr k současné
situaci z toho odvodit. Tenkrát volili ti dva mezi
dvěma zly, z nichž jim ďábel Stalin vyšel o něco
přijatelněji než satanáš Hitler. I hledali na ďáblu
Stalinovi tak dlouho dobré stránky, až je našli.
Dnes sedemokratický (zatím) Západ nachází v
17

Foto: F. Roosevelt, By FDR Presidential Library & Museum,
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trochu jiném existenčním zápase: ne s tím či
oním diktátorským megalomanem, nýbrž se
statisíci vesměs nelegálních přistěhovalců,
hledících uniknout bídě svých rozvrácených

zemí. Což lze pochopit; taky bych utekl
z takové Libye nebo Somálska. Kdyby
jen nebylo toho, že s sebou importují
- kromě své fenomenální množivosti rozvratnou, nesnášenlivě panovačnou
ideologii islámu. A opět jsou zde hledači
dobrých stránek, rozlišující násilnický, k
teroru inklinující uslamismus na rozdíl
od islámu, kterýžto jest náboženstvím
míru... houby, houby, pravím vám. Není
žádného islamismu. Je pouze islám,
jemuž jest samým Alláhem určeno, aby
rozšířil světlo své pravdy na veškeren
svět, možno-li po dobrém – ale to by
se Alláh dost načekal – nemožno-li po
zlém. Teror a násilí jsou jeho doslovným
naplněním, jak snadno zjistí každý, kdo
si dá tu námahu a pročte se koránem.
Nespřádejme si důvěryplné, optimistické
vize jako svého času F. Roosevelt.
Nechceme-li, aby se naši potomci během
několika desetiletí stali trpěnou – nebo
také netrpěnou – menšinou ve vlastních
zemích, jednejme podle toho, dokud je čas.
Nezbývá jej právě mnoho.

Text: Luděk Frýbort
Hannover, 15. dubna 2017

***
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Z tvorby krajanů

Básně Karla Hrdiny
ŽENA BÁSEŇ

MŘÍŽE

V biografu jí byla zima.
Zahříval jsem jí
jednu ruku po druhé.

Když jsme byli poprvé spolu,
řeklas mi ve zbraslavských vilách,
že se ti líbí mříže vrátek.
A od té doby jsme je hledali.

Tenkrát jsme si ještě vykali,
a všechno mělo pro nás
význam nového.
Odevzdali jsme se
příjemnosti chvíle,
ale nevěděli jsme,
zda se k sobě hodíme.
Je třeba využít chvíle,
když se láska blíží po špičkách,
a ona obvykle zas odejde,
a my ani nevíme proč a jak.

Ruce se nám dotýkaly,
až jsme se zastavili
na jednom místě.
Do té zahrady padal sníh,
a v domku tam svítili
pro radost dvěma lidem.
Bylo to málo, ale vzrušující,
cítil jsem tvoji postavu,
pozemskou a teplou
vedle sebe, a dal ti to vědět.
Ale tys mně nerozuměla.
Až sem zas jednou přijdem,
nepřeslechni, že mi bije srdce
pro tvoje hnědé oči.

Foto: pixabay.om/en/park-entrance-gate-fence-pillars-808549
Zpravodaj 5/2017
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Rozhovor

“Kaligrafie vyžaduje trpělivost a výdrž”,
říká Rita Kämpfer

V

ýtvarnice Rita Kämpfer pochází z kantonu Aargau, ale většinu svého života strávila
v Kirchbergu v kantonu Bern, kam se po svatbě přestěhovala. Několik desítek let
se věnuje výtvarnému umění, zejména kaligrafii a malbě akvarelů. A právě o výtvarném
umění jsem si s Ritou Kämpfer povídala při našem setkání.

Kde jste získala znalost výtvarných technik?
Absolvovala jsem dvacet dva semestrů
na Kursgewerbeschule v Bernu, kde jsem
navštěvovala kurs kaligrafie. Tady jsem potkala
další ženy se stejnými zájmy a spolu jsme se
začaly jednou týdně na celý den scházet. Bylo
nás šest a učily jsme se pod vedením jedné
z nás další výtvarné techniky jako perokresba,
kresba pastelem či malba akrylovými barvami.
Vzájemně jsme se podporovaly, ale zároveň
jsme byly i samy sobě kritičkami a to nás
posouvalo dál. Tato naše spolupráce trvala
neuvěřitelných 12 let!
Co Vás přimělo věnovat se výtvarnému
umění?
Když děti odešly z domu, potřebovala jsem
vyplnit čas a najít si něco, co mě bude bavit.
Co pro vás vaše tvoření znamená?
Neusiluji o velké umění, ale věnuji se tomu, co
mi dělá radost. Zároveň pokračuji ve starých
tradicích, když tvořím křestní listy, maluji
velikonoční vajíčka, vánoční přání nebo
se věnuji technice papírových skládaček.
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Jakou výtvarnou techniku máte nejraději a
proč?
Nejspíš kaligrafii, která vyžaduje dlouhé
studium. Jednotlivé typy písma se liší století
od století, zároveň se liší i struktura papíru,
na kterém díla vznikala.
Osvojení jaké techniky byla pro vás největší
výzva?
Jak už jsem zmínila výše, je to jednoznačně
kaligrafie. Člověk se ji pořád učí,
protože vznikají moderní druhy písma, které
si člověk musí také osvojit. Zároveň vyžaduje
velkou trpělivost a výdrž.
Je nějaká výtvarná technika, kterou byste se
chtěla naučit?
Ne, věnuji se tomu, co umím a co mě baví.
Kde čerpáte inspiraci pro Vaše díla?
Pocházím z kantonu Aargau, ale po svatbě
jsem se přestěhovala do Kirchbergu a velmi
se mi tady zalíbilo. Zejména statky, které jsou
zajímavé svou charakteristickou architekturou.
Při procházkách po okolí jsem začala dělat
fotky a podle nich pak malovat akvarely. I teď,
když vidím krásný objekt, nedá mi to a musím
ho namalovat.
Zpravodaj 5/2017
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Ráda listuji ve vaší knize pro její krásné
ilustrace. Kde se vzala myšlenka vydat knihu?
Měla jsem asi už 80 obrázků mého okolí
“v šuplíku”, nejdříve přemýšlela jsem o výstavě,
ale nakonec jsem se rozhodla vydat knihu. Ta
kromě obrázků zdejší přírody a architektury
obsahuje i kaligraficky přepsané texty místních
tradičních písní a básní.
Na čem v současné době pracujete?
Nedávno jsem musela strávit několik týdnů
v nemocnici, kde jsem měla spoustu volného
času na malování. Takže tady vznikl obraz
se zimní tématikou nedalekého Koppigenu
a také jsem udělala několik miniaturních
papírových skládaček. Rovněž vyrábím na
zakázku originální křestní listy, které tady
ve Švýcarsku tradičně dává kmotr svému
kmotřenci.

Kdyby chtěl někdo začít s výtvarným
uměním, jakou techniku byste začátečníkovi
doporučila?
To je těžko radit. Každý brzy pozná, co mu
jde a co ho baví: někomu kresba tužkou,
pastelkami nebo pastelem, perokresba nebo
malba olejem či akvarelem.
Snažíte se předávat své výtvarné znalosti
i svým vnoučatům?
Ano, předávám jim své znalosti velmi ráda.
Při každé příležitosti a volné chvilce se s nimi
snažím tvořit. Danou techniku jim ukážu a
ony se ji pak snaží samy osvojit. Snažím se,
aby děti nejen viděly to, co dělám, ale dokázaly
to i vnímat. Každý má u mě svůj šanon,
do kterého si svoje výtvory zakládá.

Foto: Rita Kämpfer
Zpravodaj 5/2017
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Foto: Kniha paní Rity Kämpfer

Rozhovor
Tento rozhovor vzniká pro
časopis Zpravodaj určený
Čechům a Slovákům žijícím
ve Švýcarsku. Je nějaké místo,
které byste jim doporučila
navštívit?
Těch je opravdu hodně. Ale určitě naše hory, které dokážou
ohromit svou krásou.

Děkuji paní Ritě Kämpfer za rozhovor a ukázku jejích děl a také Pavlíně Kämpfer za pomoc
s překladem z/do Bärndütsch.

Rozhovor a fotografie pro Zpravodaj: Hana Hurábová
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Projel jsem se s TESLOU Model S
Část 2

T

esla je ve všech směrech jiné auto, než
s kterým jsem doposud jezdil. Začíná to již
tím, že si můžete Teslu konfigurovat a objednat
buď přes internet, nebo v Design Studiu tzv.
„Tesla Store“, kde vám podle přání auto
sestaví přímo před očima. Tesla neinzeruje,
neplatí žádnou reklamu a přesto má okolo
400‘000 objednávek na Model 3, kde sériová
výroba začne na podzim letošního roku.
Tesla nemá jako tradiční automobilové firmy
generálního zástupce který má dále smluvní
garáže kde si auto můžete objednat, Tesla
má jen své vlastní „Tesla Store“. Jeden takový
„Tesla Store“ jsem měl možnost letos v únoru
navštívit, je v Zürichu na Pelikanstrasse. Byl
jsem přivítán prodejním asistentem který
mě zavedl k vystavenému podvozku auta bez
karoserie a podal množství informací. Pro
informaci jen to nejdůležitější. Podvozek se
skládá z plošiny s jednoduchým obvodovým
rámem, jehož součástí jsou akumulátory.
Celý podvozek je na spodní straně chráněn
(ochrana akumulátorů) plochým titanovým
krytem. Dále dva elektromotory a kompresor
na klimatizaci. Žádná převodovka, žádný hnací
hřídel, všechno spolu komunikuje po drátech.
Dále jsem měl možnost, před vlastním
projetím, si Teslu důkladně prohlédnut.
V každém případě se jedná o veliké auto.
Necelých pět metrů dlouhá a neskutečných
2.187 milimetrů široká karoserie podléhá
ale přísným pravidlům aerodynamiky. Jinak
působí Tesla zvenku celkem nenápadně, uvnitř
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jsem dokonale změnil názor. Před vstupem
do auta se klíček ani nemusí vytahovat
z kapsy, vůz vás pozná, automaticky vysune
kliky u dveří a stačí se pouze usadit. Na první
pohled všechno vypadá jako v běžném autě,
má volant a pedály. Ve skutečnosti je ale
interiér Modelu S revoluční. Veškeré funkce
auta se ovládají na obrovském dotykovém
displeji s úhlopříčkou 17“.
Tesla Model S je velká cestovní limuzína.
Uveze až 7 osob, 5 dospělých a 2 děti. Má velký
zavazadlový prostor vzadu a menší vpředu,
protože tam není spalovací motor. Děti se dají
umístit na sedátka v kufru, kde sedí zády
ke směru jízdy.
Model S se vyrábí v různých variantách. Já
jsem měl na projetí variantu P100D. Pod
zkratkou P100D se ukrývá nejsilnější verze
Modelu S. Písmeno P znamená Performance,
číslovka představuje kapacitu akumulátorů
v kilowatthodinách a D prozrazuje použití
dvojice elektromotorů. Takto konfigurovaný
vůz má vždy náhon na všechna čtyři kola a stojí
CHF 149 000 s pár extra. Další extra se dají
přiobjednat, například autopilota dostanete
za příplatek CHF 5 500.
A nyní něco o výkonu elektromotorů.
Elektromotory mají výkon 165 a 350 kW,
a protože pracují zároveň, dají se výkony
sečíst. Celkem 2.2 tuny vážící Tesla produkuje
neuvěřitelných 515 kW (700 koní). Tento
výkon je okamžitě k dispozici. To znamená,
že nejvěhlasnějším sportovním autům
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se na startu ještě protáčejí kola, když Tesla je
už v nedohlednu. Tesla Model S je ale pouze
cestovní limuzína!
I další parametry jsou velkolepé. Tesla Model S
P100D zrychlí z nuly na stovku za 2,7 sekundy
a dosáhne elektronicky omezené rychlosti 250
km/h. Podle údajů automobilky se dá na jedno
nabití ujet až 613 km. Pochopitelně záleží na
stylu jízdy, stáří akumulátorů, povětrnostních
podmínkách atd.
Pro dobití akumulátorů existuje několik
možností. Podle volby nabíjení se po 30 min.
nabíjení dá ujet:
›

nabíjení doma s 11 kW, 27 km

›

u veřejné CHAdeMO (1) nabíjecí
stanice s 50 kW, 136 km

›

u rychlonabíjecí stanice Tesla
Supercharger (2) s 120 kW, 270km.

Tesla Supercharger jsou instalovány podle
dálnic a ve větších městech po celé Evropě
aby bylo dobíjení cestou zaručeno. V případě,
že je nutné Aku dobít zastaví se u Supercharger,
jde se na WC, vypije se káva a po 30 min.
se pokračuje v jízdě. Předsudek, že E-auta mají
malý dojezd a musí se hodiny nabíjet pro Teslu
neplatí.
Moje cesta s Teslou začala v Zürichu na
Pelikanstrasse. Dostal jsem spoustu pokynů a
rad než jsem usedl za volant. Prodejní asistent
jel se mnou a tak to bylo skoro bez stresu.
Zasunout klíček do zapalování nebo stisknout
startovací tlačítko není třeba, neexistuje.
Auto je ihned po odemčení připraveno
k jízdě. Velikost auta, šířku, jsem si s hrůzou
uvědomil, když jsem se snažil vyjet úzkým
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výjezdem přes chodník na ulici. Na chodníku
nastal další problém, auto se pohybuje tiše a
chodci na to nejsou zvyklí. Jízda je naprosto
tichá a díky vzduchovému pérování pohodlná.
Světelná výška podvozku se dá v několika
stupních nastavit. Dobré při vystupování nebo
při parkování u chodníku, neodře se nárazník.
Při jízdě po městě vedle absolutního ticha
je nezvyklá silná rekuperace po uvolnění
akcelerátoru. Po nějaké době jsem se naučil
správě odhadnout, kdy pedál uvolnit a tím
dojíždět např. ke světlům bez použití brzd.
Šetří se tím brzdy a zároveň se dobíjí Aku.
Po projížďce Zürichu vedla cesta na dálnici
směrem na Chur. Při nájezdu na dálnici
si Tesla četla silniční značky omezující
rychlost a podle toho se chovala. Nejdříve
80 km/h, potom 100 km/h a při značce konec
omezené rychlosti akcelerovala na 120 km/h.
Na dálnici jsem si vyzkoušel také autopilota.
Je to nezapomenutelný zážitek, když při
rychlosti 120 km/h auto na dálnici samo zatáčí.
Normálně se jezdí na základní režim Sport,
kde máte k disposici „pouze“ výkon 400 koní.
Samozřejmě jsem si chtěl vyzkoušet pověstné
zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy, které
jsem viděl mimo jiné na:
www.youtube.com/watch?v=LpaLgF1uLB8.
Při přepnutí z režimu Sport na režim Insane
(šílený) máte k disposici všech 700 koní a
930 N.m točivého momentu. K přepnutí do
režimu Insane a sešlápnout pedál akcelerátoru
až na podlahu jsem potřeboval si dát
odvahu. Okamžik po sešlápnutí pedálu jsem
si uvědomil proč, protože nemáte nejmenší
šanci odvrátit úder hlavy o hlavovou opěrku.
Akceleraci neprovází protočení všech kol
Zpravodaj 5/2017

Věda a technika
ani oblaka kouře, akceleraci doprovází
pouze jemné hvízdání elektromotorů.
Pocit ze zrychlení se těžko popisuje, nedá
se k ničemu přirovnat, musí se to zažít.
Dalo by se ještě velice mnoho napsat co
všechno Tesla umí a tak snad ještě něco
o Autopilotu. Autopilot pracuje se čtyřmi
kamerami. Doplněný je 12-ti ultrazvukovými
senzory které umožňují 360° všestranný
monitoring okolí auta. Kamery a senzory
dodávají nepřetržitě ohromné množství dat
do vysoce výkonného počítače ke zpracování.
Díky tomu může Tesla bez zásahu řidiče
napasovat rychlost na provoz, držet stopu
na dálnici nebo automaticky stopu změnit,
samostatně zaparkovat a další. Tesla má
možnost nové funkce aktivovat, udělat
Softwareupdate přesně tak jak to dělá Apple
s iPhone, via internet. To znamená, že pro
zabudování nových funkcí není potřeba
navštívit autoopravnu.
Tak jak jsem Teslu poznal jedná se o auto
budoucnosti. Není to žádná hračka ale
auto pro normální použití a zatím světový
unikát. Pochopitelně, že i jiné automobilky
jako Mercedes, BMW, Audi, po počáteční
ignoranci, došly k poznání, že by jim mohl
ujet vlak a tak konstruují, plánují, vystavují
na autosalonech futuristické studie E-aut,
ale sériová výroba před rokem 2020 není
v dohledu. To znamená, že Tesla má 8 let
náskok (Model S přišel na trh v roce 2012)
a to v době rychlého technologického
vývoje. „DINOS„ (tak jsou nazýváni výrobci
tradičních aut v internetových forech) mají
totiž několik velkých problémů:

Zpravodaj 5/2017

»
Na výrobu většího počtu E-aut
(mám na mysli několik set tisíc) jsou potřeba
akumulátory, které se musí někde vyrobit.
V Evropě se zatím ve větším množství
nevyrábějí. Žádná továrna s potřebnou
kapacitou se zatím nestaví. Akumulátory
se dají v určitém menším množství na trhu
koupit (Jižní Korea, Čína, Japonsko). Aku je
ale nejdražší komponent u E-auta s největší
přidanou hodnotou, ziskem, a ten by putoval
na dálný východ. Elon Musk staví v Nevadě
továrnu „Gigafactory„ (mimochodem největší
průmyslovou budovu na světě) na akumulátory
s kapacitou pro 500 000 aut ročně. Plánovaná
kapacita by měla být dosažena koncem roku
2018.
»
Pro provoz E-aut jsou nutné
nabíjecí stanice a sice takové, kde dobití
při delší cestě netrvá hodiny. Elon Musk
vybudoval vlastními náklady, jak jsem uvedl, síť
Supercharger nejen po celé Evropě ale i v Asii,
Australii a pochopitelně v USA a Kanadě. Tesla
může používat CHAdeMO stanice ale E-auta
ostatních výrobců Supercharger používat
nemohou. A tak německé automobilky, přes
ohromné zisky kterých ještě docilují, čekají
až stát postaví rychlonabíjecí stanice z peněz
daňových poplatníků.
»
Čím větší bude poptávka po
E-autech, tím větší problémy budou „Dinos“
mít. Budou nuceni investovat do vývoje E-aut
a zároveň budou muset pečovat o dosavadní
modely. V případě, že E-auto model určitého
výrobce bude mít úspěch, budou mít dosavadní
modely smůlu. Dojde tak ke kanibalizaci
vlastních modelů. Elon Musk tento problém
nemá, soustřeďuje se pouze na novou, budoucí
technologii.
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E-auta přinesou všeobecně obrovský
problém, jedná se o technologickou revoluci
v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Jak jsem uvedl, E-auto nemá převodovku,
hřídel, diferenciál a nemá ani písty, ventily,
klikovou hřídel a jiné součástky. To znamená,
že se spousta komponentů nebude muset
vyrábět. A protože se nebudou vyrábět,
nebudou se muset vyrábět ani stroje, které
tyto komponenty vyráběly. To jde pochopitelně
dál, není potřeba chladič, výfuk, katalyzátor,
vstřikovací čerpadlo, řemen, hadice atd.
Zkráceně se E-auto skládá z pár akumulátorů,
z jednoho nebo dvou elektromotorů,
trochu drátů a kabelů, a samozřejmě vysoce
výkoného počítače a programů. Všechno
ostatní odpadá. Z toho je pochopitelné, že
E-auto se dá podstatně snadněji, rychleji
a tím levněji složit než auto se spalovacím
motorem. Tato technologická revoluce, tak jak
to bylo dříve při podobných zvratech, bude
stát mnoho lidí práci, zmizí celá průmyslová
odvětví. Jak se s tím dokážou vypořádat
společnosti, kde například každý desátý (viz
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Německo) zaměstnanec je více nebo méně
závislý na automobilovém průmyslu, ukáže
budoucnost.
Pro čtenáře, kteří se chtějí o Tesle dozvědět více
následující link:
https://www.tesla.com/de_CH/models/design
najdete tam i aktuální verzi „Betriebsanleitung“
kde je popsáno všechno co Tesla „umí“.
Text: Václav Günter
Foto: Tesla, www.tesla.com

Vysvětlivky:
1. CHAdeMO je obchodní jméno elektrického
rozhraní systému správy baterií pro elektromobily. Přes toto rozhraní vyvinuté v Japonsku lze
dobíjet akumulátory elektrických vozidel stejnosměrným proudem příkonem až 50 kW. (Wikipedia)
2. Tesla Supercharger je nejrychlejší systém dobíjení akumulátorů elektrických vozidel stejnosměrným proudem příkonem až 120 kW na
světě. (Tesla)
Použitá literatura a informace:
1. Vance, Ashlee: Elon Musk: Tesla, PayPal, SpaceX:
Wie Elon Musk die Welt verändert. FinanzBuch Verlag,
München 2015, ISBN 978-3-89879-906-5
2. https://www.tesla.com/de_CH/models/design
3. Tesla Model S „Betriebsanleitung“
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Švýcarsko

Švýcarsko
Švýcarská padesáti bankovka je nejhezčí
bankovka světa.
Švýcarská bankovka o padesáti francích,
vydaná v loňském roce, získala ocenění
"bankovka roku 2016”. Hlasovali o tom členové
Mezinárodní banky bankovní společnosti
(IBNS).

www.snb.ch

Při rozhodování se přibližně 2000 členů
zaměřilo na uměleckou hodnotu, design,
použité barvy, kontrast, vyváženost a
bezpečnostní prvky každé z bankovek.

---

policie 3 860 případů, ve kterých figuroval
jeden nebo více cyklistů.
Tyto nehody měly za následek 20 úmrtí a 854
vážných zranění mezi cyklisty v roce 2016.
Video upozorňuje na cyklistické chyby jako je
ignorování červených světel nebo stopek a jiné.
Video můžete shlédnout na www.suva.ch
--Hokejoví mistři ve Švýcarsku
Rozhodující finálový zápas
mezi SC Bern a EV Zug se hrál
v Zugu. Fanoušci SCB si však
mohli zakoupit lístek a společně sledovat
televizní přenos v PostFinance Aréně v Bernu
na velké obrazovce. Atmosféra byla jedinečná.
Lidé fandili, zpívali chorály a radovali se z gólů,
které SC Bern dal svému rivalovi. Zápas
nakonec skončil výhrou 5:1 pro SCB. Celkově
skončila finálová série výsledkem 4:2.

Cyklisté způsobují ve Švýcarsku téměř
polovinu všech nehod.
To ukazují nová čísla pojišťovny Suva.
Švýcarská pojišťovna Suva a řada švýcarských
kantonálních policejních sil stojí za kampaní,
která ve čtvrtek 20. dubna 2017 odstartovala
šokujícím videem upozorňujícím na nebezpečí
na silnici.
Nová kampaň se snaží upozornit cyklisty na
nutnost jezdit bezpečně a poukazuje na to,
že jsou zodpovědní za téměř polovinu všech
silničních nehod.
Každoročně je pojišťovnám nahlášeno 16 700
nehod cyklistů a v loňském roce zaznamenala
Zpravodaj 5/2017

Foto: Fanoušci na lední ploše v PostFinance Aréně
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Foto: gólman SCB Leonardo Genoni

rok. Ke zlatu jim tehdy pomohl jedinečný
český gólman Jakub Štěpánek.
Letos je to poprvé po 16 letech, co se někomu
podařilo obhájit titul.

Brány PostFinance se tak otevřely i ostatním
fanouškům a všichni společně vyčkali
na příjezd staronových mistrů Švýcarska zlatou medaili obdržel klub SC Bern již minulý

Nešlo přehlédnout, že se výhrou SC Bern
změnil jakýsi vzor, který v předcházejících
letech platil.
Mistrovství národní ligy A:
2008: ZSC Lions, 2009: HC Davos, 2010: SC
Bern, 2011: HC Davos, 2012: ZSC Lions, 2013:
SC Bern, 2014: ZSC Lions, 2015: HC Davos,
2016: SC Bern, 2017: SC Bern

Text a fotografie: Adéla Benešová

***
Globalizácia zasiahla aj šťastie
pätnásťročných
Globalizácia zasiahla aj šťastie pätnásťročných. Vedomosti však obišla oblúkom.
PISA štúdia (Programme for International
Student Assessment), je globálny vzdelávací
systém, ktor ý porovnáva výsledky
pätnásťročných študentov medzi jednotlivými
krajinami OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) a krajinami
mimo OECD zo svojených si poznatkov z
matematiky, vedy a čítania. Spolu sa zapojilo
540 000 študentov zo 72 krajín, pričom
Singapur zahviezdil na všetkých úrovniach a
28

obsadil prvé miesta vo všetkých oblastiach.
Štúdia bola prvýkrát uskutočnená v roku 2000
a odvtedy sa opakuje pravidelne každé tri
roky. Cieľom je porovnať údaje jednotlivých
krajín a nastaviť akési pomyselné zrkadlo tej
ktorej krajine, pričom má pomôcť zlepšovať
vzdelávacie postupy a výsledky na národnej
a nadnárodnej úrovni. Štúdia skúma vzťahy
medzi učením sa študentov a ďalšími faktormi,
ktoré môžu pomôcť pozrieť sa na výsledky
z iného uhla a pomôcť ozrejmiť niektoré
príčiny a súvislosti.
Zpravodaj 5/2017
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Štúdia ukázala, že pätnásťroční sú šťastní a
spokojní so svojim životom.
PISA 2015 požiadala študentov, aby ohodnotili
svoj život na stupnici od 1 do 10, kde 0 znamená
najhorší možný život a10 znamená najlepší
možný život. Priemer medzi študentmi v rámci
krajín OECD sa nachádza na úrovni 7,31. To
znamená, že pätnásťroční Švajčiari a Slováci
sú šťastnejší než ich rovesníci vo väčšine
ostatných vyspelých krajín. Globálny
vzdelávací prieskum zroku 2015 odhaľuje,
že švajčiarski študenti dosahujú dobré výsledky
nielen v matematike (8. miesto) a vedách
(18. miesto), ale tiež v oblasti „všeobecnej
spokojnosti so životom“. Priemerný
pätnásťročný Švajčiar vykazuje mieru šťastia
v hodnote rovnej 7,72. Zato pätnásťročný
Slovák v matematike (38. miesto) a vedách (41.
miesto) pohorel, ale cíti sa byť nadpriemerne
šťastný, ba až takmer rovnako šťastný ako
Švajčiar. Vedecky vyčíslené, hodnota sa rovná
7,47. A ako je na tom priemerný pätnásťročný
Čech? V matematike obsadil krásne 28.
miesto a vo vede sa umiestnil na 29. priečke
(zo zúčastnených 72 krajín). Ale spokojný
so svojim životom je podpriemerne. Povedané
rečou čísel, „len“ na 7,05%. V kategórii
„Čítanie“ sa Česká republika (30. miesto)
takmer vyrovnala Švajčiarsku (28. miesto),
ale Slovensko skončilo opäť v nelichotivých
červených číslach (42. miesto).
39,6% švajčiarskych a 39,4% slovenských
účastníkov štúdie sa hlási ku kategórii „veľmi
spokojný so svojim životom“, v porovnaní
s 34,1% priemerom OECD. Avšak Česi
hodnotia svoju spokojnosť o niečo triezvejšie,
hodnotou 30,7%.
Zpravodaj 5/2017

Štúdia taktiež odhalila, že mládež vo Švajčiarku,
na Slovensku a v Čechách je menej ambiciózna
než väčšina. Iba 40% Švajčiarov chce patriť
medzi najlepších v triede, v porovnaní s 59,2%
priemerom medzi krajinami OECD. Slováci
deklarovali svoje ambície číslom 44,5% a Česi
41,7%.
Mládež má tiež uvoľnenejší prístup
ku skúškam, než väčšina rovesníkov. 33,5%
Švajčiarov, 40,3% Čechov a 47,1% Slovákov
priznalo nervozitu pred testom v porovnaní
s 55,5% priemerom OECD.
Štúdia taktiež poukazuje na mieru šikany na
školách; 16,8% Švajčiarov, 22,5% Slovákov
a 25,4% Čechov potvrdilo, že boli pravidelne
šikanovaní, alebo sa im bolo vysmievané,
v porovnaní s 18,7% priemerom ostatných
krajín.
Švajčiarski a slovenskí účastníci štúdie sú tiež
aktívnejší v športe, a švajčiarska mládež trávi
menej času na internete, než ich rovesníci
v hociktorej inej krajine.
A čo z toho vyplýva? Podľa množstva reforiem
školstva, ktoré sa sypú na neborákov učiteľov,
ktorí sa nestihli spamätať z jednej reformy a už
za jazdy implementujú ďalšiu predpokladám,
že minister školstva sa po prečítaní výsledkov
Štúdie zhrozil, a rozhodol sa nielen dobehnúť,
ale rovno predbehnúť Singapur, atak už v tomto
čase istotne žeraví pero na ďalšiu „zaručenú“
reformu. V mene globalizácie. To čo bolo dobre
včera, dnes už nestačí. A hlavne neberme ohľad
na lokálne podmienky. Globalizácia musí byť.
A pubertálna mládež, rezignuje na akékoľvek
podnety od kohokoľvek, ani nie v snahe
o revoltu, ale z jednoduchej pohodlnosti.
29
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Atak, ako sa zdá, vzdelávacie ambície klesajú,
napriek tomu rastie spokojnosť. Jožko bude
spokojný, ale nebude tušiť prečo. Aj tak sa
dá. Ale bude to tak aj o10 rokov, keď dnešná
mládež skončí vysoké školy a bude sa snažiť
uplatniť? Alebo bude mať vôbec ambíciu sa
uplatniť? Neprevalcuje pasivita, idúca ruka
v ruke s automatizáciou, technologizáciou a
robotizáciou, pokrivkávajúca morálka, vysoké
ego a nulová motivácia k tomu ako bonus,
akúkoľvek schopnosť prinútiť sa do niečoho?
A ešte snahu byť aj úspešný? Nerobme paniku
a verme, že snáď nie. Aj naša generácia sa zdala
byť učiteľom málo vychovaná, rovnako ako ich
generácia svojim učiteľom. Atak by sme mohli
zájsť snáď až do jaskýň. Ale zastavme sa tu. Sú
predsa aj medzi nimi, aj medzi nami úspešní
vedci, lekári, konštruktéri, inžinieri, atď. Aj keď
za našich študentských čias sme nemali všetky
informácie a vymoženosti technologického
sveta hneď poruke. Ba niektorí sme nemali
ani internet. Dokonca sme museli chodiť do
knižníc s pochybnou ponukou, zato s kvalitnou

cenzúrou. A tu sme. A vyštudovali sme. Hoci
mnohí nad nami lámali palicu, scenár nie je
až taký katastrofický a snáď ani nikdy nebude.
Snáď, snáď...
A či je naša mládež skutočne šťastná? Je to tým,
že rodičia svojim deťom zametajú cestičku a tie
potom nepoznajú skutočné životné problémy?
A je to vôbec otázka hodná zamyslenia?
Nemali by sme byť šťastní, že ostatní sú šťastní?
A sú vôbec šťastnejší, ako sme boli my v ich
veku? To žiaľ už nezistíme, pretože štúdia tohto
druhu a rozsahu sa konala vôbec po prvýkrát.
Zistíme o pár rokov, ako sa bude vyvíjať
spokojnosť so životom u pätnásťročných.
A aj s globálnymi vedomosťami. V matematike,
vede a čítaní.
Možno by nebolo od veci sebakriticky priznať,
že mladí možno nie sú až takí šťastní, ako
to deklarujú, len jednoducho neporozumeli
čítanému textu. Teda aspoň pokiaľ ide
o slovenskú mládež. Čísla nepustia.

Text: Hana Blašková

***
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Významná informace pro Čechy žijící
v zahraničí

S

velkým potěšením si dovoluji informovat naše spolky ve Švýcarsku, jejich členy a
všechny Čechy žijící v zahraničí o dalším významném kroku v úspěšné práci a činnosti
Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro Čechy v zahraničí. Po několikaletém
úsilí Stálé komise o formální zvýšení angažovanosti vlády České republiky na řešení
problematiky a vztahů české diaspory s Českou republikou byla ustanovena Meziresortní
komise pro Čechy v zahraničí, která bude řízena zvláštním zmocněncem pro krajanské
záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V této významné funkci
s námi dnes účinně spolupracuje Ing. Jaroslav Kantůrek. Přejeme mu hodně úspěchů
i v tomto přidaném poslání.
Tuto skutečnost oznámilo Ministerstvo zahraničí v jeho níže uvedené tiskové zprávě.
Tohoto výsledku bylo jistě dosaženo i díky závěrům a účasti krajanů na konferencích,
pořádaných Stálou komisí a dříve i Koordinačním výborem zahraničních Čechů a
Čechoslováků.
Věřím, že tento krok přispěje ke sblížení zájmů a vlivu krajanů v zahraničí a že opustíme
již přežívající dělení krajanů podle historických exulantských a emigračních vln,
které zůstávají dnes předmětem historických studií a nepatří do dnešního aktivního
multikulturního soužití menšin.
Velice si vážím možnosti dosavadní spolupráce se Stálou komisí Senátu PČR a děkuji
jménem spolků a krajanů ve Švýcarsku jejímu předsedovi, senátorovi PhDr. Tomáši
Grulichovi, za jeho vytrvalou a cílevědomou činnost v čele této senátní komise.

Ing. Jaroslav Havelka
místopředseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku

--Zpravodaj 5/2017
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Tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí:

Ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude
koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. Vláda
ČR uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra, ministru zdravotnictví,
ministryni práce a sociálních věcí, ministru kultury, ministru spravedlnosti a ministru průmyslu
a obchodu nominovat své zástupce do Komise. Tito zástupci ministerstev budou pověřeni
koordinací krajanské problematiky a komunikací s pracovištěm zvláštního zmocněnce pro
krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jenž bude předsedou
Komise.
Činnosti Komise se budou moci účastnit i zástupci dalších ministerstev a veřejných institucí,
jejichž agenda s krajanskou problematikou souvisí a kteří projeví o členství v Komisi zájem.
Cílem Komise bude prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní správy a
jiných veřejných institucí v dané problematice s cílem postupně vytvořit jednotnou databázi
informací pro Čechy žijící v zahraničí za účelem usnadnění vyřizování jejich správních, finančních
a dalších záležitostí v České republice i s ohledem na jejich možný návrat. Komise bude také
předkládat zúčastněným subjektům doporučení a návrhy týkající se zejména legislativních a
jiných opatření na zlepšení styku orgánů státní správy a dalších veřejných institucí s Čechy žijícími
v zahraničí. Sjednocení důležitých informací pro Čechy žijící v zahraničí na jednom místě rovněž
usnadní činnost zastupitelských úřadů České republiky, resp. jejich konzulárních oddělení, která
poskytují českým občanům širokou škálu konzulárních služeb, a to i v případech jejich návratu
do České republiky.
Ustavení komise je v souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. prosince
2016 č. 43 k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, která se konala v
září 2016. Senát tímto usnesením požádal vládu, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí
koordinací ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory.
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Orloj se po rekonstrukci vrátí proti
proudu času

P

raha na nějakou dobu přijde o jednu
z nejnavštěvovanějších památek Staroměstský orloj. Restaurátoři ho chtějí
opravit a přiblížit podobě z 19. století. Místo
astronomických hodin tak bude od začátku
příštího roku zhruba šest měsíců na věži viset
jenom plachta. Město nechává zrekonstruovat
i celou věž Staroměstské radnice, kterou loni
navštívilo přes 860 tisíc lidí, a byla tak jednou
z nejnavštěvovanějších pražských památek.
Právě tady začnou opravy od 1. května. Kvůli
statice nebude přístupný ani vyhlídkový ochoz:
„Na ochozu věže je narušená statika. Není
ovšem narušená tak, že by hrozil pád některých
kamenů. Přesto je nutné kameny zpevnit.
Jsou mezi nimi viditelné mezery," říká mluvčí
magistrátu Vít Hofman.
Lanové bubny a kamenná závaží nahradí
elektrický systém.
Restaurátoři si odvezou orloj na konci roku
do ateliéru a budou chtít obnovit všechny jeho
mechanické části včetně ciferníku a ručiček.
„Elektrický pohon, který je poválečný,
se z orloje odstraní. Budeme sem vracet
dřevěné lanové bubny, kamenná závaží. Tak
to bylo dřív. Přesnější ale orloj po opravách
nebude. Je to gotický, středověký stroj. Nebyl
stavěn s tím, aby ukazoval naprosto přesně
úkazy, které vidíme na obloze," říká orlojník
Petr Skála.
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Orloj bude rozebraný do poslední součástky
a odvezen. V současné době ho pohání
elektrický systém s řetězy, který byl vytvořen
při opravách po druhé světové válce.
„Doslova v posledních hodinách války byla
zničena nejenom radnice, ale i orloj. Požár,
který vznikl na radniční budově se dostal
přes kapli až do komůrky apoštolů. Hořely
tam dřevěné podlahy, shořela podlaha pod
strojem. Dokonce se uvažovalo o zcela novém
orloji. Vojtěch Sucharda tehdy chtěl 16 neonem
osvětlených soch, které by se každou hodinu
různě pohybovaly - Amor vystřelí šíp, matka
kojí dítě, hrobník kope lopatou, byl by tam
lékař, chemik. To by orloj zcela zničilo. Naštěstí
13. prosince v roce 1946 se na schůzi stavebního
úřadu díky Václavu Vojtíškovi, což byl historik
a pražský archivář, podařilo ten záměr zvrátit
a zrestaurovali orloj do původního stavu. Dali
tam tehdy elektrický nátah a v této formě orloj
funguje až do dneška."
Na rekonstrukci se můžete dívat přes internet.
Jak dodal orlojník Petr Skála, orloj bude
zbavený nepůvodních úprav také zvenčí.
Vycházet se bude z dochovaných dobových
popisů.
„Orloj dostane novou kopii Mánesovy
kalendářní desky, bude opravena sochařská
gotická výzdoba a dřevěné barokní sochy.
Bude tam nová výmalba, tak jak byla
v 19. století. Za apoštoly bude i pod stříškou
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hvězdná obloha. Budou se dělat návraty
k původnějšímu stavu."
Takto zásadní rekonstrukce Staroměstské
radnice nebyla od doby jejího vzniku. Opravy,
které vyjdou na 50 miliónů korun, budou
rozdělené na etapy tak, aby stále byla část

radnice přístupná veřejnosti. Lidé mohou
rekonstrukci sledovat přes internet na webu
Prahy.

Text: 11.4.2017 Radio.cz, Zdeňka Kuchyňová

***
Vracíme se k českým výrobkům

J

ak potvrzují poslední výzkumy, Češi se rádi
a čím dál častěji vracejí od nejrůznějšího
zahraničního zboží k domácí produkci.
Zjišťují, že je totiž mnohdy kvalitnější než ta
z dovozu, na kterou se v 90. letech ze zvědavosti
všichni vrhli. Mezitím u nás skončilo mnoho
tradičních podniků, převálcováno čínskou
a jinou levnou, ale většinou také nekvalitní
konkurencí. V poslední dekádě ale nastává
obrat k lepšímu – a nedávná mírná devalvace
české měny tomu ještě přispěla. Zahraniční
zboží se stává dražším a Češi opět nalézají
kouzlo domácí produkce. Nejlepším důkazem
toho jsou potravinářské „farmářské“ trhy, které
už několik let oživují náměstí a můžete na nich
koupit krásnou a zdravou zeleninu a ovoce,

mléčné i masné výrobky, ale i mnoho dalšího
z tuzemských hospodářství. Vzniklo a vzniká
i mnoho menších i větších firem, které navazují
na tradici výroby těch, které v bouřlivé době
transformace skončily. Ožily i české sklárny,
některé textilky, nábytkářský průmysl, rozvíjejí
se i úplně nové, moderní obory. Vše ale záleží
na nás – koupíme? Pro snadnější orientaci,
co je a co není domácí produkce, už existuje
několik označení. Mezi nimi je nejnápadnější
značka českého lvíčka – značka, kterou
výrobcům uděluje po splnění určených kritérií
Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK.

Text: leden 2014, Český Dialog, www.cesky-dialog.net
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Letem Českem
Sněmovna poprvé uznala genocidu Arménů
z období první světové války. Prezident
Miloš Zeman označil události v Arménii
za zvěrstva.
Poslanecká sněmovna odsoudila vyvražďování
Arménů v Osmanské říši a události z období
první světové války poprvé označila za
genocidu. Dosud se na podobném prohlášení
shodl před dvěma lety jen sněmovní
zahraniční výbor. Jde o diplomaticky citlivé
téma - Turecko vždy proti uznání masakru za
1
genocidu ostře protestuje.
--Země EU potvrdily směrnici zpřísňující
kontrolu držení zbraní. Česká vláda chce
proti nařízení podat žalobu
Členské země EU v úterý potvrdily směrnici
zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi
v unii. Jde o poslední formální krok poté, co
normu v polovině března schválil Evropský
parlament. Česká vláda chystá proti směrnici
žalobu, o jejím podání chce rozhodnout poté,
co bude nyní směrnice publikována v unijním
2
věstníku.
Zdroj 1,2: ihned.cz, zahranicni.ihned.cz/
evropa-slovensko
--Česká města zamořují štěnice, šíří
se i v domech bohatších čtvrtí
Část českých měst zažívá invazi štěnic.
Parazitický hmyz se už vyskytuje nejen
v pochybných ubytovnách, ale šíří se
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i do „lepších“ čtvrtí. Nejhorší stav je patrně
v Mostě, kde štěnice zamořily téměř dvě třetiny
všech domů. Množí se však i v Libereckém
kraji, na Plzeňsku nebo v Brně, zjistila MF
DNES.
Zdroj: zpravy.idnes.cz
--Přibývá řidičů, kteří ujíždějí od nehod.
Policie od ledna eviduje čtyři tisíce případů
Způsobili dopravní nehodu, přesto šlápli
na plyn a z místa ujeli. Jen za první čtvrtletí
evidují policejní statistiky přes 4 300 takových
případů. Neukázněných řidičů sice přibývá
hlavně u lehčích nehod s menšími škodami,
přesto by politici chtěli prosadit změnu.
3
Do voleb to ale nestihnou.
--Češi mají spoustu nápadů, loni si nechali
patentovat nejvíce vynálezů za posledních
20 let
Bezdrátové polohovací pero, dlaha
na zlomeninu pánve nebo třeba léčivo ve formě
koktejlu. To je výběr několika unikátních
nápadů, na které si Češi loni nechali vystavit
patent. Úřad průmyslového vlastnictví vydal
loni 781 patentových známek, z toho 637
domácím přihlašovatelům, tedy nejvíce
za posledních dvacet let. Nejčastěji lidé
podávají přihlášky z oboru dopravy, stavby,
4
zdraví a také zábavy.
Zdroj 3,4: irozhlas, www.rozhlas.cz/
zpravy-domov
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Letom slovenským svetom
Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
Slovenskí zákazníci si opäť vybrali najlepšieho
obchodníka. Už po štvrtýkrát si ocenenie
Absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka
odnáša kníhkupectvo Martinus, ktoré rovnako
zvíťazilo aj v kategórii Mastercard Obchodník
roka s knihami 2016.
V utorok 25. apríla boli vyhlásení víťazi súťaže
Mastercard Obchodník roka 2016 vrámci
European Retail Summit v Bratislave. Prestížne
ocenenia si odniesli najlepší slovenskí
obchodníci. Absolútnym víťazom sa stalo opäť
kníhkupectvo Martinus. To bolo tiež ocenené
vrámci odborovej kategórie ako Mastercard
Obchodník roka s knihami 2016.
O cene
Súťaž Mastercard Obchodník roka 2016
je projektom spoločnosti Mastercard,
ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých
najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť
spotrebiteľom v orientácii na trhu. Celkový
víťaz aj víťazi v jednotlivých odborových
kategóriách boli určení na základe výsledkov
rozsiahleho reprezentatívneho výskumu
spoločnosti GfK Czech. Hodnotenými
parametrami bolo spontánne menovanie
predajne („top of mind“), počet nakupujúcich
a miera ich vernosti predajni, dôvera
zákazníkov a spokojnosť s vybranými

parametrami (sortiment, kvalita, personál,
služby, usporiadanie). Absolútnym víťazom
sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne
najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to
1
bez ohľadu na kategóriu tovaru.
--Bude Slovensko v jadre EÚ?
Slovensko sa chce zaradiť ku krajinám, ktoré
môžu inkasovať viac európskych zdrojov, a to
pri hlbšej integrácii v EÚ. Politické rozhodnutie
o ďalšom smerovaní krajiny určila koalícia a
oznámil ho premiér Robert Fico.
O dvojrýchlostnej Európe hovorí Nemecko,
ktoré žiada hlbšiu rozpočtovú aj politickú
previazanosť. Veľké krajiny ako Nemecko,
Francúzsko či Taliansko by mali byť v prvej
línii, ak takéto smerovanie ich obyvatelia
určia v najbližších voľbách. Menšie krajiny
doplnia elitu, ak budú dobre hospodáriť– bez
vysokých dlhov.
Byť v skupine viac integrovaných štátov môže
znamenať, že budeme aj po roku 2020čerpať
eurofondy. Za roky 2014až 2020pritečú
na Slovensko fondy EÚ vo výške vyše 15miliárd
eur. Aktuálnou nevýhodou integrácie je
2
nutnosť znižovať deficit verejných financií.

zdroj: 1) blog.martinus.sk/2017/04
2) spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/427668-jadro-eu-aj-so-slovenskom
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Slovenská kuchyňa zaujíma
aj zahraničných návštevníkov Bratislavy

P

očuli ste už o turistickom trende tzv. food tours? Spojenie dobrého jedla s kultúrou
a výkladom o miestnych zvykoch a tradíciách neobišlo ani našu Bratislavu. Organizácia
Bratislava Food Tours je prvou lastovičkou, ktorá gastronomickú prechádzku slovenskou
kuchyňou začala v hlavnom meste ponúkať a momentálne už fyzicky aj psychicky „nakŕmila“
niekoľko stoviek zahraničných návštevníkov. Porozprávali sme sa s jej zakladateľkou Lindou
Metesovou o tom, čo ju k založeniu Bratislava Food Tours viedlo a nevynechali sme ani
vtipné gastro prešľapy.

Ako dlho sa venujete gastronomickému
sprevádzaniu turistov?
Gastronómia a najmä dobré jedlo boli
odjakživa mojím obrovským koníčkom.
Gastronomickému sprevádzaniu turistov,
akémusi predchodcovi našich food tours, som
sa začala venovať ako projektový manažér
Zimného festivalu jedla, kedy som sprevádzala
slovenských hostí na gastronomických jazdách
Gurmán busom. Samotná inšpirácia na vznik
Bratislava Food Tours však pochádza z mojich
zahraničných ciest, na ktorých som sa rôznych
food tours rada aktívne zúčastňovala. Ide
o výnimočné spojenie dobrého jedla, kultúry,
miestnych tradícií a histórie. V súčasnosti
sa teda sprevádzaniu na food tour venujem už
druhý rok.
Turistov z akých krajín ste už sprevádzali?
Prevažná väčšina turistov na našich food
tours pochádza z anglicky hovoriacich krajín.
Jednoznačne vedú Briti, ktorých do Bratislavy
privádza lacné letecké spojenie – z Londýna,
Edinburghu, Manchesteru. Potom sú to
Zpravodaj 5/2017

Američania, ktorí zvyčajne cestujú po celej
Európe alebo napríklad len jej strednej a
východnej časti. Mnohí sa rozhodli pre ročnú
pauzu od práce a spoznávajú iné kultúry,
čoho súčasťou je nepochybne aj lokálna
kuchyňa. Najmä v období Vianoc sme mali
veľa turistov aj z Austrálie a Nového Zélandu.
Nezabudnuteľná bola rodina mexického
študenta, ktorý strávil na Slovensku rok
na strednej škole. Často k nám zavítajú
aj Nemci, Švajčiari, Holanďania či Škandinávci,
ale napríklad aj Rakúšania, ktorí po prvýkrát
navštívia Bratislavu. Veríme, že aj vďaka
našim food tours je ich dojem veľmi dobrý.
No a najexotickejšími hosťami boli pre mňa
jednoznačne dvojice zo Singapuru a Gibraltáru.
Pochvaľovali si kuraciu paštétu.
Ako zvyknú reagovať turisti na naše
špeciality?
Príjemným špecifikom turistov zúčastňujúcich
sa na food tours je to, že sú naozaj otvorení
možnostiam a neváhajú vyskúšať prakticky
akékoľvek jedlo. Len pri väčších skupinkách
sa občas stane, že niektorý člen nie je až taký
37
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foodie ako ostatní. Niektorí sú „vystresovaní“
z paštéty, na ktorú nie sú zvyknutí,
ale s cibuľkou navrchu ju milujú. Keď im
poviem, že ochutnáme polievku z kyslej
kapusty, tiež sú plní očakávaní – prekvapivo
to je asi najobľúbenejšie jedlo celkovo. Veľmi
si pochvaľujú slaninku na bryndzových
pirohoch, netypickú omáčku k sviečkovej
na smotane (nedokážu uhádnuť ingrediencie
– tipujú napríklad tekvicu či sladký zemiak),
čudujú sa tatárke k vyprážanému syru (podľa
Britov patrí len k rybe). Mimoriadne im chutia
korbáčiky. No a v neposlednom rade ospevujú
makové bratislavské rožky.
Opíšete nám nejakú najzvláštnejšiu reakciu
turistov napríklad na bryndzové halušky,
alebo čučoriedkovicu?
Každú food tour začíname pohárikom domácej
čučoriedkovice, aby sme turistov rozohriali.
V cene za food tour je zahrnuté všetko jedlo
počnúc chlebom so soľou a čučoriedkovicou,
cez predjedlá, snacky, hlavné jedlo, polievku,
nápoje až po sladký dezert s kávičkou a jedlé
/pitné/ magnetické darčeky na doma. Verím,
že každá food tour potvrdí našim turistom,
že sme ako Slováci naozaj pohostinní. Čo
sa týka zvláštnych reakcií, zahraničným
turistom sa mimoriadne páčia naše vianočné
tradície a za najvtipnejšieho považujú kapra

vo vani, ktorý najmä v bytoch znemožňuje
kúpanie. Mimoriadne ich prekvapia oškvarky
v pagáčoch, smejú sa na tom, že Bratislavčanov
zvyšok Slovenska volá paštekári, a nie
sú zvyknutí na časté jedenie polievok. Čo je
zaujímavé, každý Ír mi pri ochutnaní lokše
povie, že chutí presne ako ich „potato bread“,
ktorý sa servíruje na raňajky a je o niečo
tučnejší. Škóti zas poznajú chlieb vo vajci
ako „eggy bread“. Niektorí muži mi povedia,
že omáčku k sviečkovej by vedeli piť ako
džús. No a so sviečkovou súvisí aj najvtipnejší
moment, kedy si chlapík začal omáčku natierať
na knedľu a rukami ju jesť. Odvtedy všetkým
zdôrazňujem, čo a ako konzumujeme.
Sú skôr pozitívne alebo negatívne reakcie na
slovenské špeciality?
Celkovo sú reakcie na slovenské špeciality
v99% pozitívne, turistov vždy prekvapí
najmä množstvo jedál na food tour
a v neposlednom rade ich sýtosť. Obzvlášť cez
leto bolo pre mňa mimoriadne komplikované
primäť hostí k tomu, aby zvládli napríklad
kapustnicu. Celkovo sú hostia často šokovaní,
že z rovnakých surovín, aké poznajú z domu
– zemiaky, mlieko, múka, kapusta – dokázali
Slováci vyčarovať vynikajúce a nepoznané
jedlá. Po food tour im najčastejšie doposielam
recept na vianočnú kapustnicu a hubové ragú.
Autor: Hana Horváthová, 1.3.2017

Užitočné linky:
https://www.youtube.com/watch?=mi5vq-3mxXc
http://bratislavafoodtours.com/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274924-d10258778-Reviews-Bratislava_Food_
Tours-Bratislava_Bratislava_Region.html
https://www.instagram.com/bratislava_food_tours/
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Hrady a zámky Slovenska

Č

o majú spoločné nemecký zámok
Neuschwanstein, rumunský Drakulov
hrad Bran, francúzsky zámok Chambord,
Pražský hrad v Česku, Budín v Maďarsku
a slovenský zámok Bojnice? Je to možno
neuveriteľné, ale všetky sú podľa National
Geographic v prvej desiatke najkrajších
zámkov na starom kontinente.
Súčasné udalosti poznáme z novín, časopisov,
televízie či rádia. Poznáme však aj históriu
stavieb z čias minulých? Aké povesti sa spájajú
s týmito tajomnými miestami? Kto boli
ich majitelia, prečo sú z niektorých ruiny
a niektoré sú stále neuveriteľne krásne?
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Pozrime sa na najzaujímavejšie hrady a zámky
Slovenska a možno si pri návšteve priateľov
a známych naplánujete návštevu jedného
z nich. Veď oprávnene patria do nášho
kultúrneho dedičstva.
Začneme teda tým z prvej desiatky na starom
kontinente.
Bojnický zámok
Najstaršie správy o Bojniciach sa nachádzajú
v listine opátstva zroku 1113, ale drevený hrad,
ktorý bol pôvodnou stavbou zámku, vznikol
v priebehu trinásteho storočia, neskôr bol
prestavaný na hrad kamenný. Bol majetkom
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rodiny Poznanovcov, neskôr ho dobyl
Matúš Čák Trenčiansky a v jeho majetku bol do
roku 1321. Po ňom zámok vlastnilo niekoľko
významných rodov, ako Zápoľskí, Turzovci,
Pálfiovci. Posledný zrodu Pálfiovcov – gróf Ján
Pálfi – ho v rokoch 1889 – 1910 dal prestavať
podľa vzoru francúzskych kaštieľov z údolia
rieky Loire. Hovorí sa, že bol zamilovaný do
francúzskej komtesy de Jan Ville. Dúfal, že keď
jej bude zámok pripomínať domovinu, bude
Jána chcieť. Po tejto prestavbe sa hrad zmenil
na rozprávkový zámok ako ho poznáme dnes,
no Ján sa dokončenia nedožil. Zomrel bez
komtesy, slobodný a bez detí. Pálfiovci zámok
vlastnili až do vzniku prvej ČSR, kedy ho kúpil
Baťa. Od roku 1950 je vlastníctvom štátu.
So zámkom sa spájajú rôzne povesti abáje.
Napríklad tá o strašidle.
Legenda o čiernej pani
Povesť hovorí, že hradný pán musel ísť do boja
a doma zanechal vernú manželku a malého
syna. Keď sa však po dlhej dobe zbojov vrátil,
klebetníci mu nahovorili, že pani sa v jeho
neprítomnosti rada a často zabávala s cudzími
šľachticmi. Pán bol nahnevaný a rozhodol sa,
že pani musí preukázať svoju nevinu. Musí
skočiť z okna Huňadyho veže do priekopy
a ak sa jej nič nestane, tak je nevinná. Pani sa
teda odela do čierneho a na rukách so synom
skočila z okna. Nespadla však dolu, uchytil
ju vietor a odniesol do neba, kde sa stratila.
Naopak, v priekope ležali mŕtvi všetci tí, ktorí
onej zlé klebety šírili. Nešťastný pán z hradu
odišiel do kláštora a nikdy sa tam nevrátil.
Čierna pani sa stále zjavuje na zámku, avšak
uvidieť ju môžu len tí, ktorí nikdy v živote
40

nikoho neohovárali a neklebetili. To sa však
zatiaľ ešte nikomu nepodarilo.
Pálfiho slzy
Gróf Ján František Pálfi kúpil v Taliansku
oltár s maľbami majstra Narda di Cione,
ktorý pochádza zo 14. storočia. Je známy ako
Bojnický oltár a bol umiestnený v zámockej
kaplnke. Po smrti vo Viedni pred prevozom
do Bojníc grófovi vypustili z tela krv,
žily naplnili konzervačným roztokom, telo
zašili a uložili do cínovej rakvy. Tú vložili do
9-tonovéhosarkofágu a pochovali do podzemia
Bojnického zámku. V roku 1933 zlodeji ukradli
z oltára 5 hlavných obrazov. Našli sa v Zlíne,
neskôr ich v Prahe zreštaurovali a vystavili
na niekoľko desiatok rokov v Šternberskom
paláci.
V roku 1957 sa objavil na sarkofágu zvláštny
jav. Pracovníci múzea si všimli, že z neho
vyteká tmavá tekutina. Analýza ukázala, že
sa jedná o mineralizované zvyšky telesných
pozostatkov zosnulého grófa. Po vyrovnaní
sporu o Bojnický oltár sa tento vrátil do
zámku a v tom istom čase sa výron tekutiny
zo sarkofágu ukončil. Hovorí sa, že to boli
Pálfiho slzy, ktorý plakal za svojou stratenou
pamiatkou. Po jej navrátení sa pokojne mohol
odobrať na druhý svet.
Cena oltára je ťažko odhadnuteľná. Počas
prevozu na Slovensko bol napríklad poistený
na 1,7 milióna dolárov. Okrem neho je možné
na hrade uvidieť umelecké diela od gotiky po
renesanciu, baroko až po 19. storočie. Vzácny
je aj gobelín Jozef a jeho bratia, ktorý pochádza
zo 17. storočia. Každého určite zaujme Zlatá
sála. Krásny je jej zlatý strop, ktorý jej dal
Zpravodaj 5/2017
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meno. Gróf chcel mať taký strop, aký videl
pri svojej ceste v Benátkach atak si dal niečo
podobné urobiť doma.
V testamente grófa sa píše: „Počas môjho
dlhého života bolo príčinou mojich
zahraničných ciest nielen to, aby som
uspokojil svoje umelecké cítenie, ale aj to,
aby som z bohatých zbierok výtvarného
umenia v zahraničí získal toľko, koľko bolo
možné...... aby som privezením získaných diel
pomohol našej vlasti, ktorá je chudobná na
tieto predmety, zušľachťujúce naše umelecké
cítenie.“
Gróf bol prezentovaný ako zlý, mrzutý,
protivný starý mládenec, ktorého chceli jeho
príbuzní zbaviť svojprávnosti, ale aj neskutočný
milovník umenia a estét, ktorého posledná vôľa
stanovovala, aby pamiatky ktoré nazhromaždil,
boli po jeho smrti prístupné verejnosti. Nech
bol akýkoľvek, kiež by takýchto „podivínov“
bolo aj v dnešných časoch viac!
Zpravodaj 5/2017

V súčasnosti je v zámku umiestnené múzeum,
ktoré je súčasťou Slovenského národného
múzea. Organizuje sa tu Medzinárodný festival
duchov a strašidiel, Rozprávkové dni, Rytierske
dni, Vianoce na zámku, aktivity na Valentína
ale samozrejme aj klasické prehliadky. Zámok
naďalej žije a prvá návšteva obyčajne nie je aj
posledná. Tak to bolo aj v prípade nás a našej
vnučky. Princezné predsa patria na zámok.
A tento je ozajstný.
Text: Jarmila Baculíková
Použitá literatúra: J. Malečka, K. Remiášová:
Z dejín Bojnického zámku, 1987
P. Škubla,: Hrady, zámky a kaštiele Slovenska,
História, povesti, legendy, zaujímavosti, 2014
Fotografie:
str. 33 https://pixabay.com/en/
bojnice-slovakia-castle-blue-sky-1613939/
str. 35 https://pixabay.com/en/
bojnice-castle-lock-slocvakia-1947992/
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Festivaly

Montreux jazz festival

M

ontreux Jazz Festival můžete navštívit každé léto po dobu dvou týdnů na pobřeží
Ženevského jezera ve Švýcarsku. Tento rok se koná od 30.června do 15. července 2017.

Je to druhý největší jazzový festival na světě
hned po Canada's Montreal International Jazz
Festival.
Festival v Montreux, který byl
založen v roce 1967 Claudem
Nobs, Reném Langelem a
Géo Voumardem, rozkvetl ve
vysoce symbolickou událost.
Ne pouze z toho důvodu,
že počet návštěvníků
překročí číslo 250.000 nebo
proto, že festival je jedním
z nejdůležitějších v Evropě
a ve světě, ale spíše proto, že
udržuje svou duši nedotčenou
po celou dobu svého růstu.
Zatímco jazz a blues jsou
u kořene této události, i jiné
styly hudby rychle našly své místo. Montreux
vidělo historické představení umělců včetně
Niny Simone, Miles Davis, Elly Fitzgerald,
Marvin Gaye, Prince, Leonarda Cohena,
Davida Bowieho a Stevieho Wondera.
Na samém počátku však zakladatel festivalu
Claude Nobs chtěl nabídnout všem lidem
přístup k hudbě, a proto široká variace volného
vystupování je volně dostupná a poskytuje
příležitost pro vznikající umělce, aby zazářily.
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Od samého začátku si festival, motivovaný
bezvýhradným závazkem ke zvukové kvalitě,
s námahou zaznamenal
všechny své koncerty pomocí
nejnovějších technologií.
Tato jedinečná sbírka
audiovizuálních archivů
zahrnuje více než 5000
hodin živé hudby a byla
uznána pamětí UNESCO
World Register. Více než
400 Montreux koncertů bylo
vydáno, jako například známé
album “Swiss Movement” od
Les McCann a Eddis Harris
v roce 1969 či neuvěřitelný
koncert Niny Simone z roku
1976.
Po smrti Claude Nobse
v lednu 2013, převzal otěže festivalu Mathieu
Jaton se silným know-how.
S jedinečnou identitou ve světě hudby,
vyvrcholí Montreux Jazz Festival každý rok
novou kapitolou v odysey postavené na odvaze
a snů bez omezení.
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Nobs, René Langel a Géo
Voumard nikdy nechtěli nic slyšet
o malém festivalu, ale chtěli velký.
Ne kvůli slávě, ne kvůli penězům,
ale kvůli lásce k hudbě. Vizionář
festivalu se rozhodl zaznamenávat
všechny své koncerty. Záznamy,
které se mají dále využívat,
jsou dělány s nejmodernější
technologií.

Historie
Od roku 1967
Montreux, městečko, které bylo oblíbenou
destinací Britů v 19. století, s ponořenýma
nohama v Ženevském jezeře, s hlavou
v horách a mající slunce jako strážného anděla.
Jen hrstka cestujících tímto městečkem může
odolat pokušení, se na chvíli pozastavit a užít
si Montreux.
V té době, zejména účastníci televizní soutěže
„La Rose d’Or“, byli místem očarováni.
Chybělo jen večerní oživení. Zaměstnanec
turistické kanceláře se proto začal starat:
tím nebyl nikdo jiný než Claude Nobs.
Vždy fascinován hudbou, popadne toto
poslání s plnou vervou a dělá to tak dobře,
že rozhodnutí o vytvoření samostatné akci,
dostává prioritu. Se svým nadšením a beze
strachu přesvědčil Rolling Stones, aby poprvé
hráli mimo Spojené království - přesvědčen
o myšlence, že jazz a jiná soudobá hudba
věnovaná festivalu si zaslouží místo na riviéře.
Musí se přiznat, že v tom byl dotek bláznovství.
Bez naslouchání varovných hlasů, Claude
Zpravodaj 5/2017

První festival se konal v roce 1967
v Kasinu Montreux. Trval tři dny
a účinkující byli téměř exkluzivní
jazzoví hudebníci. Hlavními interprety byli
Miles Davis, Keith Jarrett, Jack DeJohnette,
Bill Evans, Soft Machine, Weather Report, The
Fourth Way, Nina Simone, Jan Garbarek a Ella
Fitzgerald.
Od druhého roku se festival prodloužil na pět
dní. Stále se rozvíjí, roste a stává mnohem
úspěšnějším.
Záznam z legendárního koncertu Les McCann
a Eddie Harris se stává příležitostí k vydání
prvního jazzového alba v hudební historii
- Swiss Movement, a prodá se jej více než
jeden milión kopií. Tyto a další živé nahrávky
přispěly k mezinárodnímu uznání festivalu.

70. a 80. léta
Na cestě se samozřejmě vždy objevovaly
překážky, které se také staly součástí historie:
během koncertu Franka Zappy v prosinci
1971 vypukl v kasinu požár, což přinutilo
organizátory dočasně přestěhovat festival
do pavilonu v paláci (1972) a zrovna tak
následující dva roky do kongresového centra.
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Oheň se stal předmětem celosvětového hitu
"Smoke On The Water", složeného členy Deep
Purple, kteří byli svědky scény. Návrat do zcela
přestavěného kasina označil příchod nových
hudebních žánrů: folk a country.
Ročník roku 1977 byl nejdelší v historii.
Trval od 1. do 24. července a označil příchod
"světových" hudebních forem včetně brazilské
hudby a disco. Během patnácti let se Jazzový
festival Montreux stal pevným bodem
milovníků hudby jako celosvětový odkaz.
Miles Davis byl doma v Montreux. B. King
pravidelně zobrazuje sílu blues. Herbie
Hancock a Carlos Santana ukazují své “ohnivé
prsty” a kreativitu.

Foto: Miles Davis v Riu 1974, fotograf: Rui Britto

V 70. letech se festival vyznačoval žánry
zahrnující blues a soul. Vystupující umělci napříkad Marianne Faithfull, Led Zeppelin,
Pink Floyd, Frank Zappa, Deep Purple,
Canned Heat a mnoho dalších.
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90. léta
Festival nikdy neodpočíval na vavřínech:
90.léta znamenala velkolepý obrat. V roce
1993 se kongresové centrum v Montreux (nyní
známé jako Montreux Music and Convention
Center - 2M2C) stalo novým místem festivalu,
což umožnilo nabídnout účinkování na dvou
místech: Auditorium Stravinski a New Q's.
Tato "malá" hala vystavovala veřejnosti
méně známé umělce a neobvyklé žánry. Tato
přeměna je podporována "americkým bratrem"
Quincy Jonesem, který koprodukuje slavnost
s Claudem Noebem v letech 1991 až1993.
V roce 1991 se koná poslední koncert Miles
Davise. V roce 1998 se nový sál, přejmenovaný
na Miles Davis Hall, ještě více věnoval
rozvíjející se hudbě - od elektro až po klubový
jazz formou hip-hopu. V témže roce byla
překonána hranice 200 000 návštěvníků.

2000 - 2015
Od roku 2003, může být hudební spektrum
rozšířeno díky nové místnosti Casino Barrière.
I přesto, že je počasí často náladové, zůstává
festival v kurzu a slaví tak v roce 2006
40.výročí. V této době se počet návštěvníků již
po dobu několika let pohybuje kolem 220 000.
Jako vystudovaný šéfkuchař spojuje Claude
Nobs svou vášeň pro gastronomii a smysl
pro pohostinnost: V roce 2008 se tak zrodila
Montreux Jazz kavárna - útulné místo, kde
se dobré jídlo a hudba kombinuje jedinečným
způsobem. Rok 2008 je také rokem, v němž
byla zahájena Foundation 2, která představuje
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vzdělávací oblast festivalu. Věnuje se projektům
jako jsou workshopy a hudební tvorba
na neobvyklých místech.
V roce 2007 švýcarský federální technologický
institut v Lausanne a Fondation Claude Nobs
spojili své síly a schopnosti, aby se vypořádali
s digitalizací audiovizuálních záznamů
s vysokým rozlišením. Tím se má zajistit
zachování archivů a zvýšit jejich význam pro
budoucí generace.
V červnu 2013 byl archivní fond,
který obsahuje více než 5000 hodin živých
nahrávek z Montreux Jazz Festivalu, přidán
na světové dokumentární dědictví UNESCO.

Historická hudební svědectví zahrnují půl
století zaznamenaných živých vystoupení a
jedná se o první audiovizuální knihovnu, která
je uznávána jako světové dědictví UNESCO.
V roce 2013 opustil charismatický Claude
Nobs, zakladatel jedinečného jazzového
festivalu. tento festivalový svět
V tomto roce byly pod taktovkou nového
ředitele Mathie Jatona implementovány změny,
které ještě Claude Nobs v minulém roce na
podzim naplánoval. Mathie Jason přepracoval
architekturu a soustředil se na budoucnost.
V roce 2016 se slavilo 50. výročí festivalu.

Udělená ocenění:
Swiss Night Life Award 2015, Nejlepší Festival, Swiss Recycling Award 2014, 2011 Prize for
professional integration of persons with handicaps from the Association des Entreprises
d’Insertion Professionnelle (AEIP).
Více se dozvíte na webových stránkách:
www.montreuxjazzfestival.com

Text: překlad Adéla Benešová, z www.montreuxjazzfestival.com
Fotografie: str. 42, 43: z Montreux, Hana Blašková
str. 44: flickr.com/photos/ruibritto
Zpravodaj 5/2017
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

14.05.2017

Den matek

20.05.2017

Czech it out
česká a slovenská párty

Neo Klub Zürich

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

25.05.2017

Strawberry Festival

Piazza Grande, Locarno

22.01. - 28.05.2017

výstava "Claude Monet"

Basel, www.fondationbeyeler.ch

01.06.2017

Mezinárodní den dětí

04.06.2017 v CH
18.06.2017 v CZ

Den otců

06.06.2017 v 18:00

Večery u lampy

30.06. - 15.07.2017

Montreux Jazz Festival

04.06.2017
18.06.2017

v Italské Katolické Misii,
Feldstrasse 109, Zürich,
veceryulampy@centrum.cz
Montreux,
www.montreuxjazzfestival.com
Schaffhausen-Hegau

21.05.2017
28.05.2017

Kde

Slow up - den bez aut
Trasa dlouhá cca 30km - pěšky,
na kole, kolečkových bruslích…
www.slowup.ch

Solothurn-Buechibärg
Valais
Hochrhein

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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INZERCE

IVO LEŠNER: doprava mezi Švýcarskem a Českem
• stěhování na švýcarské i české straně

INZERCE

• doprava nákladu do 2 tun a délky 5 m
• doprava předmětů, které se nevejdou
do osobního auta nebo autobusu

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

+420 604 954 363

doprava@ivolesner.cz

Ceník inzerátů ve Zpravodaji
1.
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: Rita Kämpfer
Tisk: Gastropress
Instagram:
zpravodaj_ch
Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 dní před ukončením měsíce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Zpravodaj 5/2017

Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je 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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