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Slovo úvodem:
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nezapomeňte se právě teď zúčastnit soutěže, která je vyhlášena na následující straně
(str.4). Zúčastnit se můžete článkem na téma „Emigrace“ a to v různých státech a
v jakémkoli roce. Nejedná se tedy pouze o emigraci v roce 1968!
V minulém čísle vyšel adresář Svazu spolků. Pro inzerci, administraci a předplatné, které
vede paní Jarmila Schifferle, je zrušené faxové číslo, které bylo v přehledu zapsáno. Stejně
tak je nově zrušené faxové číslo u paní Heleny Springinsfeld. Pro jejich kontaktování
používejte uvedená telefonní čísla ve Zpravodaji 7-8/2017 nebo v Impressum, kde
naleznete i e-mailové adresy.
Veškeré kontaktní informace jsou též dostupné na www.svaz-spolku.ch.

Red. Adéla Benešová

Přidejte si nás na instagram:
zpravodaj_ch

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

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017
Ve dnech 20. října a 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Voliči budou moci odevzdat svůj volební hlas i v prostorách Velvyslanectví ČR v Bernu.
Volit bude možné 20. října 2017 v době 14.00 – 22.00 hod. a 21. října 2017 v době
08.00 – 14.00 hod. na Velvyslanectví ČR v Bernu pro ty voliče, kteří jsou státními občany
ČR, alespoň v druhý den voleb dosáhnou 18. roku věku a jsou buď zapsáni ve zvláštním
seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, nebo předloží voličský průkaz,
vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
nebo vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu
voličů jsou vedeni.
Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání své totožnosti a státního
občanství ČR platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní, diplomatický či služební
pas ČR nebo platný cestovní průkaz ČR; neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.
Státní volební komise určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny
všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Voliči, kteří budou volit na Velvyslanectví ČR
v Bernu, tak budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.
Na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bernu http://www.mzv.cz/bern/cz/volby/index.html
lze nalézt další, širší, samostatné informace k volbám.
Nebo se informujte na telefonním čísle: 0041 31 350 40 90.
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Časopis Zpravodaj ve spolupráci se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
při příležitosti 50. výročí okupace Československa

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

o nejzajímavější příběh našeho čtenáře anebo spolku
Na tři nejúspěšnější autory čekají tyto ceny: 1. místo: 80,00 CHF
2. místo: 60,00 CHF
3. místo: 40,00 CHF
JAK SE ZÚČASTNIT?
Sepište příběh s
tématem „Emigrace“
a zašlete nám jej
nejpozději do
31. prosince 2017 na:
• E-MAIL:
zpravodaj@quickline.ch
• POŠTOVNÍ ADRESU:
Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2
CH-5313 Klingnau
Do předmětu v e-mailu
či na obálku uveďte
heslo “SOUTĚŽ”.
DOTAZY?
na výše uvedeném
e-mailu nebo na tel.č.:
+41(0)79 587 72 69

zpra
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Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku

PRAVIDLA:
Trvání soutěže: Soutěž probíhá v době od 1. září 2017
do 31. prosince 2017
Podmínky účasti: zaslaný článek musí být čitelný, podepsaný a musí
být uvedena celá adresa odesílatele a jeho telefon (event. e-mail).
Článek může být zaslán v jakékoli literární podobě, omezující je
pouze délka příběhu na max. dvě strany A4. Tématem je „Emigrace“.
Například zážitky při útěku z ČSSR, o obětavé pomoci v době integrace
od např. švýcarských úřadů nebo místních obyvatel, o největších
překvapeních, ale i zklamáních a jiné. Po ukončení soutěže a vyhlášení
výherce v únorovém čísle Zpravodaje budeme doručené články
postupně uveřejňovat.
Soutěžící: Soutěže se mohou zúčastnit všichni odběratelé, čtenáři
a příznivci Zpravodaje, jakožto i zástupci a členové různých spolků
ve Švýcarsku a v cizině, kteří akceptují vyhlášení podmínek soutěže.
Soutěže se nesmí zúčastnit členové správní a redakční rady Zpravodaje.
Výherce: výhercem se stává účastník soutěže, který splnil podmínky
soutěže a jeho článek byl zvolený porotou s největším počtem hlasů.
Porota je tvořena správní a redakční radou.
Kontaktování výherce: vyhodnocení soutěže proběhne do 30
kalendářních dní od ukončení soutěže. Výherce bude kontaktován
e-mailem, telefonicky anebo poštou. Výherci budou uveřejněni
v únorovém čísle 02/2018 Zpravodaje. Pokud se organizátorovi
nepodaří spojit se s výhercem do 30 kalendářních dní od konce
vyhodnocení soutěže, bude zvolen jiný výherce.
Výhra: výhra bude administrátorkou zaslána přímo na konto výherce
anebo vyplacená složenkou.
Souhlas soutěžícího: zasláním článků do soutěže vyjadřuje soutěžící
souhlas s podmínkami soutěže, s uveřejněním svého soutěžního článku
ve Zpravodaji a se zpracováním osobních údajů po dobu soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže, na délku
trvání, jakož i na změnu jakýchkoliv skutečností souvisejících s realizací
soutěže a to bez uvedení důvodu. Změnu podmínek soutěže pořadatel
písemně zveřejní v časopisu Zpravodaj.
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí
pořadatele konečné a závazné. Účastníci berou na vědomí, že výhry
ze soutěže není možné vymáhat soudní cestou.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INZERCE

Kultura

Památkáři chtějí oživit pražskou
Invalidovnu

Č

eští památkáři v pátek 1.září převzali cenu Evropské unie za obnovu barokního
areálu v Kuksu na Trutnovsku. Jde o hlavní ocenění Grand Prix Ceny Evropského
kulturního dědictví Europa Nostra. O takzvaného památkářského Oscara se ucházelo
až 30 projektů, cena je spojená s odměnou deseti tisíc eur. Podle generální ředitelky
Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové je to poprvé, co prestižní
památkářskou cenu získal český projekt.

Jak je to s financemi na obnovu českých
památek spravovaných Národním
památkovým ústavem?
"Opravy realizujeme pořád, jsme limitováni
pouze přídělem peněz. Něco málo
realizujeme z vlastních zdrojů. Národní
památkový ústav jako příspěvková
organizace vydělá poměrně hodně peněz,
až půl miliardy, tím si pokryjeme rozpočet.
Z těchto prostředků je ale NPÚ schopen
sanovat údržbu a pouze drobnou obnovu.
Na velké opravy získáváme prostředky z
investičního programu ministerstva kultury,
ročně tak získáme 350 až 400 milionů
korun. Snažíme se nicméně získat i další
mimorozpočtové zdroje a jsme poměrně
úspěšní například v získávání prostředků
z evropských fondů. Zde mohu mluvit o
poslední úspěšné akci, a tou je obnova Kuksu
z Integrovaného operačního programu. Tato
obnova dokonce získala Grand Prix Cenu
Europa Nostra, což je ocenění Evropské

6

unie za vynikající počin v oblasti péče o
kulturní dědictví Evropy."
Je tu nějaká památka, kterou by mohl stát
koupit a NPÚ by připravoval její opravu
a využití?
"NPÚ usiluje hned o několik nemovitostí.
Jednou z nich je opakovaně zmiňovaná
Invalidovna v Praze. Je to pro nás i významný
strategický objekt, protože na území Prahy
nemáme žádnou památku tohoto typu.
Invalidovnu máme připravenou v poměrně
zajímavém konceptu, kdy bychom ji
chtěli zpřístupnit veřejnosti a přizvat i
ostatní sesterské příspěvkové organizace
ministerstva kultury, aby tu prezentovaly
své bohatství. Hlavně ji ale chceme z velké
části zpřístupnit komunitní sféře v Karlíně.
Chtěli bychom, aby to bylo skutečně živé
komunitní společenské centrum, aby tu
byly obchůdky a kavárny, aby tu probíhaly
farmářské trhy, aby to prostě bylo aktivní
a zajímavé místo. Já pevně věřím, že se to
Zpravodaj 9/2017

Kultura

Invalidovna
podaří, i když musím říct, že teď se to trošku
zadrhlo. My bychom Invalidovnu dokázali
okamžitě po převzetí zpřístupnit už v tomto
surovém stavu. To umíme."
"Dalším takovým objektem, který
bychom rádi získali a trošku tak
posílili nabídku návštěvníkům
ve velmi frekventovaném
památkovém místě, je Český
Krumlov. Zde bychom se rádi se
stávajícím vlastníkem domluvili
na odkoupení Kvítkova dvora.
To je malý areál v bezprostřední
blízkosti zámku v Českém
Krumlově, který původně k
tomuto celku patřil. Víme, že je
na prodej. A samozřejmě všechno začíná a končí
u peněz, takže pokud by stát našel prostředky na
odkoupení, tak by to pro nás byla opět možnost
rozšířit nabídku v místech, kde hrad a zámek už
praská ve švech a kde už nejsme schopni uspokojit
všechny návštěvníky."

Kvítkův dvůr

Autor, Věra Hájková, Český Rozhlas
Fotografie Invalidovna: 1. Dezidor, 2. Jiří Janíček
Fotografie Kvitkův dvůr: www.kvitkuvdvur.cz
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Čtení na volnou chvíli

Malé zamyšlení po 49 letech

Z

a rok to bude už padesát let. Je to
možné? Stále se vidím jako mladou
naivní holku, tedy správně maminku dvou
malých dětí, jak spěchám s menším synkem
do jeslí směr Pankrác - Na Doliny a s větší
dcerkou do školky směr Braník. Nevím,
koho z nich jsem vodila či vozila v pořadí
prvního. V každém případě jsem byla
uhoněná a rádio jsem si ráno nezapnula,
takže jsem nevěděla nic.
Ve školce soudružky učitelky dítě vzaly
dovnitř a přitom si utíraly uplakané oči.
Až v tramvaji jsem začala chápat, že se děje
cosi špatného. Lidé měli tranzistory na
uších a slzeli či přímo vykřikovali nevolí
a nahlas si zoufali. Pracovala jsem tehdy v
takovém úplně zbytečném podniku Staviva,
který sídlil uprostřed Václavského náměstí.
Kancelář byla v posledním patře. Když
jsem z okna uviděla vojáka s puškou, jak se
prochází po střeše pár metrů ode mne, ani
mne to nepřekvapilo. Nicméně jsem uvítala,
když nás vedení poslalo domů.
Chodila jsem po Václaváku, přidala jsem
se k mladým lidem, kteří chtěli ruským
vojákům, sedícím s namířenými puškami
na tancích, vysvětlit, že dělají blbost. Jenže

jak se ukázalo, šikmoocí Asiaté buď rusky
neuměli, nebo to aspoň předstírali. A tak
jsem alespoň pomohla vylepovat na zdi
nápisy „Ivane běž domů, čeká tě Nataša“,
„Věs narod na ťurmu nepasadíš“ aj. Pak jsem
spěchala pro děti.
Manžel už byl s nimi doma, také je pustili
z práce, a pravil: „Buď tady ani se nehni, já
jdu nakoupit nějaké jídlo, bude válka.“ A
šel si stoupnout do fronty. Byla dlouhá na
hodiny, stejně jako všude po Praze. V noci
jsme všichni „spali“ pod jednou postelí,
která stála pod oknem, protože z Kavčích
hor, pod kterými byl náš dům, se pořád
ozývala střelba.
Tyhle vzpomínky mne dnes už neděsí
(a neděsilo mne to ani tehdy, byla jsem
mladá a nebojácná). Spíš ta hrůza, co přišla
potom. Normalizace. Ohýbání hřbetů,
zlomené páteře u lidí, kde bych to nečekala.
Kariéristi, kteří rychle vyměnili kabáty.
Stateční, kteří se nechtěli podvolit zlu a pak
byli týráni, zavírání do vězení, vyháněni
do emigrace, zkrátka byl ničen jejich
NORMÁLNÍ život. To byla normalizace.

Autor: -ES-, Český Dialog
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Setkání se čtyřmi československými
prezidenty

V

e druhém ročníku ČVUT (stavařina)
jsme v březnu roku 1953 trénovali
(čtyři spolužáci) bridge, když nás zastihla
zpráva o skonu prvního dělnického
prezidenta Klementa Gottwalda. Zapili
jsme to řádně, podobně jako pár dnů
předtím jsme zapíjeli úmrtí koryfeje
vědy a praporečníka míru J. V. Stalina.
K. Gottwalda jsem pak viděl v památníku
na Žižkově, ale nabalzamovaného, takže se
toto setkání nepočítá.
Zato se počítá setkání s dalším prezidentem
A. Zápotockým na výstavě “chozraščotu”
v červnu 1955 na Národní třídě. Tam jsem
dělal průvodce a právě jsem se věnoval
ministru Neumannovi, který výstavu
navštívil. Tu se najednou objevila paní
pokladní a vzrušeně mi oznámila, ať jdu

okamžitě dolů, že u vchodu je prezident
Zápotocký. (Ten byl totiž v rámci styku
s lidem v protějším obchodním domě,
kam utekl svým hlídačům.) Zeptal se mne,
kde studuju a nechal si vysvětlit období
NEPu a následného rozvoje v Sovětském
Svazu. Oslovil jsem ho samozřejmě “pane
prezidente” a vykal jsem mu.
Náhle se rozrazily vchodové dveře a na
výstavu vnikli tři papaláši (i z organizačního
výboru výstavy), kteří se hnali k nám
po schodech, že mě málem srazili na
zábradlí. Volali jeden přes druhého:
“Soudruhu prezidente, to jsme my
zorganizovali a vše Ti vysvětlíme.” Mně
naznačili, že se mohu klidit, takže jsem
se uklidil, vlastně vrátil k ministru
stavebnictví Neumannovi v prvním patře.

Stále se mi vrací při vzpomínce na tyto papaláše asociace, jež se stala asi o třicet let později,
která však skončila tragicky. Tehdy paní Husáková vyřizovala pár dnů nějaké záležitosti na
Slovensku a v okolí Ružomberoku se smekla a zlomila si loket. Ihned ji zavezli do nemocnice
u Ružomberoku, kde primář se svým týmem začali připravovat operaci. Uklidnili ji rovněž,
že se jedná o banální záležitost, kdy se za pár dnů vrátí do Prahy.
Náhle se k nim do místnosti prudce otevřely dveře, jimiž se přihnal vysoký důstojník STB
v doprovodu armádního důstojníka a hned začal rozkazovat, že se musí všechno zastavit a
připravit pacientku k převozu do Prahy, kde bude operována a vyléčena.
Primář marně zdůvodňoval, že takovýchto menších operací dělají v jeho nemocnici desítky do
roka, ale důstojník STB byl neoblomný. Bylo tehdy velmi špatné počasí a sám pilot i posádka
Zpravodaj 9/2017
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helikoptéry byli proti letu. Avšak Estébák dosáhl svého, ale před přistáním v Bratislavě došlo
k neštěstí, při němž byla manželka prezidenta smrtelně zraněna. Zřejmě ten idiot jedna
estébácká si chtěl u prezidenta šplhnout. Zatím ji vyloženě zabil a posádku ohrozil. Doufám,
že jej aspoň vyhodili a poslali k lopatě.
Ale vraťme se k Antonínu Zápotockému. Ten
se zúčastnil v roce 1955 spartakiády a snažil
promluvit i s návštěvníky z ciziny. Náhodou
jsem tam dělal průvodce francouzských
“kovaných” komunistů a jejich vedoucí
nám s chloubou sdělil, jak to duní, když se
na tribunu dostane šéf komunistů Jacques
Duclos a jak těm kapitalistům ”natírá”. Mám
dojem, že náš prezident nebyl z těchto řečí
příliš nadšen a brzy diskuzi ukončil.
I dalšího prezidenta A. Novotného jsem
mohl v těsné blízkosti poznat, i když
jsem s ním osobně mluvil. Koncem
50. let, když už jsem pracoval na stavbách
v severozápadních Čechách (LitvínovMeziboří), jsem byl na krátké návštěvě
v Praze. Na náměstí republiky byl velký
provoz a v tom se přiblížila velkou rychlostí
vládní kolona s prezidentem, která jela
přivítat na Wilsonovo nádraží rumunského
prezidenta Ceaușesca. Vládní kolona se
dostala do dopravního jamu právě na
Náměstí republiky před Prašnou bránou,
kde zůstala stát.
Vedle mne, vzdálená asi 1,5 metru,
se zastavila limuzína s prezidentem a
standartou. A tu pozoruji, že se otevírají
zadní dveře, z nichž vystoupí sám prezident,
jako vždy v elegantním úboru. A. Novotný
10

se zeptal přítomného dopravního majora:
“Soudruzi, jak to tady vlastně řídíte?”... Za
pár minut se skutečně doprava rozběhla
a vládní kolona tak stihla včas příjezd
Rumunů na Wilsonově náměstí.
Další setkání s čs. prezidentem bylo
už po revoluci, kdy k nám do Curychu
přijel prezident V. Havel na návštěvu.
Celou organizaci měl na starosti spolek
Svatopluk Čech, pověřený jak Svazem
spolků (JUDr. Mikuláš Mičátek), tak
i čs. ambasádou v Bernu (velvyslanec a
konzul). Protože tato vrcholná a úspěšná
návštěva dne 22.11.1990 v Tonhalle
kongresového centra v Curychu překračuje
rámec dnešního článku, vrátíme se k ní
v některém příštím čísle Zpravodaje.
Čtvrtý prezident, jehož jsem měl možnost
osobně poznat, byl už v současnosti Václav
Klaus. Na jaře roku 2003 krátce svém
zvolení prezidentem navštívil V. Klaus
koncert a oslavu 120 let od narození Václava
Talicka v národním divadle (ND). Byl jsem
tam také díky své známé z dětství, která
se vypracovala do roku 1968 mezi přední
zpěvačky ND. Po koncertě jsme se zúčastnili
bohatého rautu na střeše ND, kde se
V. Klaus setkal s mnoha dřívějšími zpěváky
a herečkami. Při této příležitosti jsem
Zpravodaj 9/2017
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se jej zeptal, za Besedu Svatopluk Čech a
předsednictvo Svazu spolků, zdali neplánuje
též navštívit Švýcarsko. On odpověděl, že o
tom bude uvažovat. (Jeho setra Alena se
svým manželem zubařem a s dětmi žije již
několik desetiletí ve Švýcarsku jako my.)
Na podzim 2003 jsme na naši oslavu 28. října
pozvali čs. velvyslance ve Švýcarsku Václava
Kreutera s tématem “vstup ČR do EU”,
on byl totiž několik let naším zástupcem
v Bruselu. Přednáška se konala v budově
UNI Curych. Večer před oslavou mně volal
pan velvyslanec, že je vše v pořádku, ale
že má pro nás překvapení, že totiž přijede
také V. Klaus, který měl ten den nějakou
přednášku v Curychu o bankovnictví.
Nestačili jsme už obvolat širokou krajanskou
veřejnost. V. Kreuter i V. Klaus s doprovodem
přišli o něco dříve, proto jsme je zavedli
do vedlejší místnosti. V rozhovoru tam
V. Klaus proklábosil, že bude také mluvit a
sice ještě před V. Kreuterem. (V. Klaus totiž
byl a je dodnes odpůrcem vstupu ČR do
EU.) Řekl jsem oběma, že souhlasíme, ale
že napřed bude mluvit předseda Svatopluka
Čecha (G. A. Kraus), aby je trochu seznámil
s krajanskou historií.
Když bylo v obecenstvu přes padesát lidí,
zavedli jsme delegaci do sálu. Tam jsme jim
ukázali náš slavnostní prapor Svatopluka
Čecha a Sokola Zürich z počátku 20. století,
při čemž oba hosté V. Klaus a V. Kreuter
pokyvovali moudře hlavou, zřejmě
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o historii čs. spolků ve Švýcarsku slyšeli
poprvé. Pak promluvil V. Klaus (proti EU) a
V. Kreuter (pro EU) a pokračovala diskuze.
Po několika dotazech jsem se přihlásil já a
řekl jim, hlavně V. Klausovi, že po našem
příchodu v roce 1968-69 jsme se postupně
seznamovali s novým prostředím
ve Švýcarsku, s bankovním systémem
a řadou Krankenkasse (nemocenských
pojišťoven), s daněmi, s právním systémem
a dalšími okolnostmi, které se v západní
Evropě osvědčily a existují už přes padesát
let. A že se domnívám, kdyby se tyto
zkušenosti použily po revoluci 1989
i pro naši republiku, nemuselo by zřejmě
docházet k současným problémům ČR,
jako tunelování, korupce a další podobné
nešvary od roku 1990. V. Klaus odpověděl,
kdyby byla republika jiná vládní garnitura,
že by to bylo možná lepší nebo horší, ale
že názor pana Krause převzít zkušenosti ze
západní Evropy je naprosto, ale naprosto
nesprávný. Takto byv poučen, již jsem
nezasahoval do další diskuze. Přesto večer
skončil úspěšně a celá delegace odjela na
letiště, aby se linkovým letadlem dostala
zpět do Prahy (žádný vládní tryskáč).
Jak to bylo s prezidentstvím dále, to už
všichni víme. Po skončení úřadu V. Klause
v roce 2013 byl zvolen další (nynější)
prezident, kterého jsem neměl čest a
možnost osobně poznat, což mi dnes už
tolik nevadí.
Text: G. A. Kraus
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Ako sme k mačkám prišli

A

si po polroku budovania nášho nového
domova na dedine som sa zobudila
ráno – teda nie sama, zobudil ma kohút.
Trochu som zostala zaskočená, keď som
z izby mojej dcéry začula: „Sviňa kohút,
zobudil ma“. Ešte stále v polospánku som
zapremýšľala časťou mierne prebratého
mozgu - kto ju vlastne zobudil? Kohút či
sviňa? Radšej som túto dilemu neriešila,
bolo to vlastne jedno. Výsledok bol, že bola
hore a vôbec sa tomu netešila. Bolo ráno,
chcelo sa mi spať a navyše aj pršalo. Šla
som do kúpeľne urobiť si na tvár človeka
a nachystať sa na pracovný deň.
V práci to šlo celkom dobre. Stretávam sa so
samými rozumnými ľuďmi, rozhľadenými
a tak sa stále niečo od nich učím. Akosi som
ale pozabudla, že sa môžeme rozprávať aj
o zvieratkách. Tak by som bola vedela, že
dať cudzej mačke niečo pod zub znamená
adoptovať si ju. A presne to sa stalo.
Prišla som domov a pri dverách sedela
smutná, čierna a veľmi vychudnutá mačka.
Zelené očiská skormútene hľadeli na mňa
a bojazlivo ustupovala od dverí, keď som sa
k nim blížila ja. Pršalo ako z konvy, mača
bolo zmáčané a evidentne nešťastné. Bolo
mi ho ľúto.
Nikdy sme nerozmýšľali, že si zaobstaráme
nejaké zvieratko. Jednak sme s tým nemali
12

žiadne skúsenosti a jednak stále cestujeme
a teda tento tvor by bol veľakrát hladný
a sám. Dedina nám však nedala na výber.
Naša prvá mačka bol kocúr. Dali sme mu
meno Mišo. Darovalo nám ho dievčatko
odvedľa, keď sa s mamou sťahovali do
paneláka a nemohla si ho zobrať so sebou.
Pehavé, zelenooké dieťa zazvonilo u nás
a spustilo: „Ujo, prosím Vás, môžete sa
postarať o môjho kocúrika? Vy žiadnu
mačku nemáte a určite sa o neho budete
dobre starať.“
Nedalo sa odmietnuť a tak sme sa stali
majiteľmi našej prvej mačky. Čierneho Miša.
Mišo bol u nás spokojný, stal sa miláčikom
môjho manžela a spolu aj spávali – Mišo
na mužovi pod veľkou jabloňou v záhrade.
A keď bola zima, nosila som im deku na
prikrytie, aby mi neprechladli.
Toto však bola už druhá mačka, ktorá sa
k nám domáhala na bývanie. Nemala som
srdce to zviera zahnať preč. Otvorila som
dvere od domu, zatvorila ich a keď som
sa vrátila s miskou mlieka k dverám opäť,
mačka tam skormútene sedela a hľadela
tými nešťastnými očami na mňa. Tak som jej
to mlieko dala – no ona nič. Pochopila som,
že potrebuje byť sama, aby sa ubezpečila, že
to myslím vážne. Znova som zatvorila, aby
som po desiatich minútach skontrolovala
Zpravodaj 9/2017
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výsledok. Ajhľa, miska bola prázdna
a mačky nikde.
Na druhý deň, hneď ráno keď som išla do
práce, čakala už predo dverami. Prekvapilo
ma to, ale nemala som čas vrátiť sa a dať jej
potravu, tak som odišla a neriešila to. Už
názov tejto poviedky hovorí, že asi tam bola.
A bola aj ďalší deň, a ďalší a potom už stále.
Pri Mišovi sme si vygúglili, čo má taká
mačka žrať, kúpili granule, misky na
vodu a jedlo, prútený košík sme vystlali
vankúšikmi a teraz sme zariadili podobné
aj pre Cipu – tak sme ju pomenovali. Lebo
to bola taká fajnová cipenka, len sa umývala
a umývala.
Ako čas plynul, mačka začala byť akási
tučnejšia a tučnejšia. Hovorili sme si, že ju
nejako dobre kŕmime a boli sme na seba
náležite pyšní.
Jej brucho však malo iný dôvod. Zrazu sa
niekde stratila – aby prišla aj s maličkým
mačiatkom v papuli. A o chvíľku s druhým
a potom s tretím. Dve boli ako čertíky
čierne, čierne, jedno murkovaté. Cipa ich
strážila ako oko v hlave a my sme ju kŕmili
a kŕmili, aby mala mliečko. A keď náhodou
vybehla, aby si zmenila jedálny lístok
a ulovila nejakú myš – mačiatka strážil
náhradný otec – Mišo. Okamžite vycítil, že
môže byť užitočný a v mihu, keď Cipa vyšla
na lov, bol nasťahovaný v jej búdke a lízal
adoptívne deti. Aj my, ľudia, by sme sa
mohli učiť toľkej láske.
Zpravodaj 9/2017

My sme medzitým prudko rozmýšľali, čo
s tými mačiatkami urobíme. Hľadali sme
spriatelené rodiny, ktoré by sa ich ujali.
A mačiatka rástli, očurávali nám kamienky
a my sme ich poctivo každý večer omývali
prúdom vody a učili sa všetkému, čo taká
mačka potrebuje pre život. Niekedy to bolo
trošku komplikované, napríklad keď vyliezli
na hrušku pred domom a nevedeli ako dolu.
Zúfalo volali o pomoc a my sme zas zúfalo
hľadali rebrík, aby sme ich zniesli dolu.
Mama mačka asi dôrazne vysvetlila deťom,
že „opakovanie je matkou múdrosti“ a tak
sme ten rebrík pre istotu nechali vonku,
kým sa mačence naučili vyliezť a aj zliezť
zo stromu. Bolo to jednoduchšie ako behať
stále s rebríkom hore-dole.
Alebo sme zrazu jeden deň zostali
zaskočení, lebo mama Cipa bola pri búde
nejaká nervózna, Mišo v búde spokojne
driemal - a mačiatka nikde. Hľadali sme,
hľadali a našli! Zatvorili sme ich do garáže
keď sme ráno odchádzali do práce. Zvedavé
mačence sa rozhodli preskúmať nový
nepoznaný priestor, ibaže nás zabudli o tom
informovať.
Mama Cipa uznala za vhodné, že je čas
naučiť deti postarať sa o obživu samostatne
a začala výuka lovu myší. Dvere na terasu
máme sklenené a naši zverenci sa pri nich
radi zdržiavali, lebo videli dovnútra a cítili,
že sú doma s nami. Tentoraz sme však začuli
veľmi zvláštne zvuky a keďže cez sklenené
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dvere vidieť nielen dnu ale aj von, dostali
sme školenie aj my.

Neviem, či niekedy využijem vedomosti
o zabíjaní myší, ale teoreticky to už zvládam.

Cipa priniesla živú myš – tá samozrejme
pišťala, veď je išlo o život – a mačiatka boli
také vydesené, že od strachu vyliezli na
striešku ich búdky a celé zježené ako kvety
odkvitnutých púpav s vytreštenými očami,
ktoré im skoro vyliezali jamiek, sledovali
toto divadlo. Mačka myš vyhadzovala,
nadhadzovala, posúvala labkou hore-dole
alebo sa tvárila, že nič nevidí. A myš raz
vrieskala ako o život a raz sa tvárila, že je
mŕtva a nech jej dajú všetci pokoj.

Na to že sme nechceli žiadne zviera, mali
sme zrazu doma päť mačiek rôznych veľkostí
a rôzneho veku. Našťastie nás kamaráti
nenechali v štichu a mačky sme rozdali.
Ostala nám len Cipa a Mišo.

Napokon asi po piatich minútach drámy
ju jednoducho dorazila. Mačiatka boli ešte
chvíľku v šoku a potom prišli ovoňať, čo to
tá mama má. Keď doskúmali, Cipa odhryzla
hlavu a potom zožrala aj celú myš. Pochopili
sme asi všetci, čo treba s takou myšou robiť.

Cipu sme dali pre istotu sterilizovať a Mišo?
Toho nie, tomu sa žiadne mačiatka predsa
nenarodia. Cipa nám robila radosť asi 10
rokov. Už ju nemáme a veru, keď prišiel jej
čas, aj slza kapla. Mali sme ju radi a keď sa
na večnosť pobral aj Mišo, zas sme dostali od
dedinčanov nové mača - kocúrika Juniora.
Možno o ňom tiež porozprávam, len si
musím spomenúť, čo ten všetko povystrájal.

Text: Jarmila Baculíkova, 28.6.2014

***
Alena

P

rotože měla dva o několik let starší
bratry, se kterými si často v dětství hrála
na doktora, byla zatížená na muže. Hlavně
kvůli tomu, co měli oni a ona neměla. Když
se zrovna nesvlékli, aby si nazí ukazovali
rozdíly těl, studovali obrázkovou lékařskou
knihu. Na obrázcích viděli tělesné rozdíly
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mužů a žen. Dospělí byli jinak stavění než
oni a tak se těšili, jak budou vypadat, až
dorostou.
Vidět s radostí nahé mužské tělo zůstalo
Aleně do dospělosti. Vdávala se třikrát.
Prvním manželem byl Luboš, spolužák
z jejího rodiště. Brzy jí nestačil a rozvedli
Zpravodaj 9/2017

Čtení na volnou chvíli

se. Měli spolu syna. Všechny finanční
závazky z toho plynoucí, stanovené soudem,
plně dodržel. K synovi ale vztah neměl a
přenechal ho matce.
Luboš byl docela obyčejný kluk. Bez
fantazie, se silným sklonem k alkoholu,
což mu měla Alena zvlášť za zlé. Když
s ním čekala dítě, nedovedla si představit,
že tak mladá bude matkou. Na dítě se
vůbec netěšila. Nevzniklo z lásky, nýbrž
z citového poblouznění. Nechat si ho
vzít ale nechtěla. Bála se neplodnosti,
kterou znala od tety. Mateřské povinnosti
později plnila nerada a byly to jenom
ty nejnutnější. Brzy přenechala malého
Standu k výchově babičce, aby dostudovala
a mohla „svobodně“ hledat nového milence,
muže a budoucího manžela. Že měl být
také otčímem syna, nebrala moc vážně a
kandidáti to většinou nevěděli. Bylo to jaksi
vedlejší. Nějakou dobu to trvalo, než ho v
Brně našla.
Dlouho novému partnerovi Robertovi
neřekla, že je matkou. Nejprve opatrně
k tomu vyzvídala jeho mínění. Až si byla
jistá, že děti akceptuje, řekla mu o Standovi.
Chystala se co nejdříve představit jednoho
druhému, aby zjistila, jak se snáší. Pevně
věřila, že dobře. Vlastně ani nepředpokládala
opak, který pro ni jakoby neexistoval.
Nakonec ale vše zdárně dopadlo, když s ní
otčím u babičky Standu navštívil. Vydržel
si s klukem skoro hodinu hrát a Alena byla
nadšená.
Zpravodaj 9/2017

Rozhodla se pak se s dítětem k Robertovi do
bytu v Brně nastěhovat. Logicky následoval
její druhý sňatek. Ukázalo se však, že
jednala předčasně. Robert na děti zvyklý
nebyl a k adopci Standy ho musela Alena
hodně přemlouvat a přesvědčovat. Zálibu
v nevlastním synovi, než si kápli do noty,
otčím dlouho nenašel. Ale i tak si Standa
musel nějakou dobu pravidelně říkat o jídlo.
Robert si stále přál vlastní dítě. Dva roky to
trvalo, než se narodila dcera Zora. Standovi
bylo již skoro šest let. Po narození vlastní
dcery viděl Robert jen ji. Jednostrannou
oblibu dával nevlastnímu synovi také
najevo. Ten tím značně trpěl. Matce to
neušlo. Vedlo to k napětí v domácnosti, když
se o tom Robertovi zmínila. Růstem dětí
se napětí zvyšovalo. Zora byla nadanější.
Ve škole se lépe učila a bylo jasné, že půjde
dál studovat. Standa na studium nebyl a
vyučil se kuchařskému řemeslu. Měl nato
nadání. Vypadalo to, že je s povoláním a
životem spokojen. Neláskou otčíma trpěl
stále. Matka se ho dovedla a mohla zastat
pouze částečně. Zkusila-li více, vedlo to
okamžitě k ostré rodinné hádce.
Rodina tak žila pod trvalým napětím a
situace se stávala méně a méně snesitelnou.
Zhruba po třech letech uznala Alena, že
to tak dále jít nemůže. Přestože měla dvě
děti, uvažovala o rozvodu s Robertem. Ten
takový negativní vývoj v rodinném životě
nechápal a začínaly se u něho projevovat
známky deprese.
15
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K nešťastným důsledkům napjaté rodinné
atmosféry přibyly další. Lékaři předpokládali
u Aleny vznik rakoviny. Čekala ji zevrubná
zdravotní vyšetření. Navíc začal Standa
konzumovat drogy.
Nálezy byly pozitivní a Alena se měla
podrobit operaci. Nějakou dobu váhala. Po
operaci mínili lékaři, že je vyléčena. Byl jí
však doporučen změněný rodinný život bez
konfliktů. Jedině za tohoto předpokladu bylo
zárukou, že se rakovina nebude opakovat.
Standa prodělal tři protidrogové terapie a
bylo mu dáno najevo, že potřebuje i on do
budoucna zlepšenou životní situaci. Chtěl
to řešit ženitbou, protože se stal plnoletým.

deprese přesto zůstaly. Po zralém uvážení
zažádala Alena přece jen o rozvod. O děti
se chtěla starat sama. Manžel to nejen nebyl
schopen pochopit, nýbrž ani psychicky
zvládnout. Na žádost matky soud po
uvážení všech skutečností manželství
rozvedl. Aleně byl přidělen byt i dcera Zora.
Robert se měl odstěhovat. Nedovedl si
představit samotu a ztráty, které ho čekaly.
V jedné z posledních nocí ve společném
bytě s rodinou se nadopoval spacími prášky
a ráno se již neprobudil. Přivolaný lékař
musel konstatovat smrt bez cizího působení,
sebevraždu. Pro policii to případ nebyl.
Otázku viny dále nikdo neřešil. Viníkem
byla deprese...

Nyní bylo na Aleně, co podnikne.
Odchodem Standy z domácnosti se stala
rodinná atmosféra klidnější. Robertovy
Text: M. Mikulková

***
Hospodyňka a ošetřovatelka z Čech hledá nové místo, nejraději ke starším lidem.
Jsme dvě, sehraný tým, střídáme se po šesti týdnech, ve Švýcarsku jsme činné řadu let.
Výborná doporučení. Naše tel.: +420 605 247 494 / +420 604 780 045.

INZERCE

16

Zpravodaj 9/2017

Názory čtenáře

Ľudia sa asi zbláznili...

M

ožno ste aj vy videli film „Bohovia
sa asi zbláznili“. Je o afrických
domorodcoch, ktorí prišli do styku s bielymi
ľuďmi a vôbec nechápali, o čom to tí bieli
„točia“. Zdravý rozum im v počínaní bielej
rasy – teda ten zdravý rozum v ich, africkom
ponímaní sveta – absolútne chýbal.

„out“ ale nie sme vôbec v obraze ani mimo
realitu, len sme „cool-oví“, či „trendy“
a neuvedomujeme si, že sme smiešni,
trápni, potierame svoju identitu, kultúru
a národovectvo. A pokračujeme veselo ďalej,
aj keď je to čoraz horšie a horšie, možno až
choré.

Ja si dnes pripadám ako tí Afričania.
Stratená. Kladiem si otázky ako: “Kde to
žijeme? Čo sa za posledných možno 40
rokov stalo s ľuďmi, ich hodnotami? Prečo
zrazu nefunguje zdravý „sedliacky“ rozum,
ale necháme si podsúvať hlúpe až idiotské,
nezmyselné, klamlivé a škodlivé teórie či
ideológie? Prečo sme zrazu nadradili akési
nikým presne nešpecifikované, zato hlučne
obhajované a vykrikované pri každej
príležitosti „ľudské práva“ nad „ľudské
povinnosti?“ Že o čom to „točím“?

Prezentujeme, že je normálne, ak niektorí
tiež ľudia chcú žiť ako psi, chodia po štyroch
a nechajú sa živiť svojimi akože „pánmi“ a za
to sa nechajú škrabkať za ušami alebo medzi
nohami... Že pohlavie je len slovo a každý
si môže vybrať, či bude muž alebo žena
podľa želania... Že sme povinní pomáhať
všetkým, naozaj všetkým bez ohľadu na
to, či títo porušili nejaký zákon alebo nie...
Nemusíme chodiť ďaleko pre príklady. Ak
niekto prekročí nelegálne hranicu – porušil
zákon a teda by mal byť potrestaný, či???
Noooo – koľkí dnes prekračujú hranice nemyslím pomyselné, myslím hranice EÚ –
na lodiach, vo vlakoch, v autách – a čo my na
to? Dáme im byty, finančné príspevky a oni
si potom chodia za peniaze našich daňových
poplatníkov na dovolenky domov, tam,
odkiaľ prišli a ešte sa nám smejú. Porušia
zákon? Zbijú, ukradnú, znásilnia – zničia
životy našim ľudom a my čo? NIČ. Vraj
multi-kulti, treba sa učiť od iných kultúr,
obohacujú nás – ja som stále nepochopila
o čo, ale možno som jediná...

Začalo to nevinne. Po revolúcii, keď
sme v bývalom Československu nadšene
štrngali kľúčmi za novú, lepšiu budúcnosť,
opití víťazstvom demokracie sme dychtivo
začali prijímať všetko, čo bolo zo „Západu“.
Začali sme jednoducho – angličtinou. Čo
bolo v cudzej reči, to bolo akési lepšie. A tak
sme zaviedli „meeting room-y“ namiesto
zasadačiek, „pool-ové autá“ namiesto
podnikových, autá sme dali „obrendovať“
namiesto oblepiť reklamou, sme „in“ a
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Dnes som videla program z afrického
prostredia, zo Senegalu. Vzdelaná žena
– Afričanka - chodí po vidieku a učí
miestnych ako prežiť. A zároveň – a to je to
podstatné – ako si uchovať svoju identitu....
SVOJU IDENTITU!!! V Afrike, kde niet čo
dať do úst a jedno jedlo denne je niekedy
luxusom, ide o Identitu. Paradox?
Tak ako to je s tým – pochopiť iných, učiť sa
od iných... Ja som za, ale ak to má fungovať
tak, že v Afrike alebo aj hocikde inde budem
fungovať podľa „ich“ pravidiel, doma by som
rada nechala v platnosti tie svoje, naše. Lebo
sú historické, lebo sme si ich zachovali po
našich predkoch. Lebo je to naše dedičstvo.
Lebo by sme ich mali ochraňovať a byť na
ne hrdí. Lebo neexistuje akýsi európsky
národ, ale Slováci, Česi, Rakúšania, Nemci,
Francúzi, Švajčiari..... A každý národ má
svoju históriu, tradície, kultúru. Presne tak,
ako sa o to u nás doma snažia práve tí, ktorí
k nám prichádzajú z iných kontinentov
a zemí. Držia sa svojej identity, histórie,
náboženstva.... Žeby zdravý rozum? „Keď
si v Ríme, ži ako Riman“ – dobré staré
porekadlo a dobré, nie? Tak prečo to
neupratať každému do jeho krajiny?
A gender ideológia? OK, nech si každý
žije tak, aby bol spokojný, ale prečo ma
obťažujú rôzni trans, homo či lesbo či čo to
ešte máme k dispozícii, svojím pohlavným
životom???? Dúhovými pochodmi, na
ktorých sa priživuje kopa chorých indivíduí.
Ja tiež nevykrikujem, že som hetero....
18

Jedna moja priateľka mi raz povedala – je
to podnikateľka - v noci nech si šu...jú aj
zajace, je mi to jedno a nezaujíma ma to.
V práci však chcem za moje stopercentné
eurá stopercentný výkon. A je mi jedno, čím
sú v noci... Nenormálne?
V Amerike je normálne mať na dome
americkú zástavu a prezentovať svoj vzťah
k rodnej či domovskej krajine. V Európe?
Hoooo! Hneď si „nacionalista, nepriateľ
inakosti, obmedzenec, ktorý nechápe
moderný svet... Nálepiek bárskoľko, len
všetky sú akosi negatívne. Národovectvo sa
trestá posmechom a pohŕdaním. Smutné,
nie?
V Saudskej Arábii nie je povolené odhaľovať
na verejnosti ramená či nosiť príliš krátke
sukne – v EÚ zavádzame burkiny, aby sa
niekto necítil utláčaný a obmedzovaný
v osobných slobodách. Rúcame kostoly, aby
bolo dosť miesta na iné náboženské symboly
a miesta stretávania. Riešime návrhy na
segregáciu dievčat a chlapcov v školách
lebo... Netreba pokračovať, horkosti je až,
až. Diskriminácia hore nohami.
Trumpa a Orbána idú ukameňovať za
to, že chcú ochrániť vlastné hranice pred
nelegálnymi migrantami – za to, že chcú
chrániť svojich vlastných občanov, ktorí na
rozdiel od tých druhých zákony dodržiavajú.
Lebo nelegálne prekročenie hraníc je
nelegálne a teda zaň patrí trest. Alebo len
pre niektorých? Pre našich?
Zpravodaj 9/2017
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Vo francúzskych novinách sa objavil článok
vraj „záchrana príde z východu“. V tom
zmysle, že post-komunistické národy
silne cítia, kedy ich niekde tlačia nasilu,
kedy znásilňujú zdravý úsudok, kedy sa
podsúvajú sprostosti horeuvedeného typu.
Roky pod komunistickým vedením sme sa
naučili byť v strehu, čítať medzi riadkami,
prežiť so zdravým rozumom. A vyzerá to
tak, že história sa opakuje.
Len už nemáme za nepriateľa Rusa, ale
mnoho iných, ktorí útočia oveľa horšie,
sofistikovanejšie.
Už v starom Ríme platilo – Dajte ľuďom
chlieb a hry. A dnes životná úroveň – tá
materiálna – rastie veľmi rýchlo. Až tak
rýchlo, že prehlušuje to, kvôli čomu sme
prišli na svet. Dostali sme chlieb. A hry?
Dve „umelkyne“ prišli robiť na Slovensko
„umenie“. Nahaté si ľahli do podchodu,
pustili hudbu a pomaly v hudobnom
podmaze menili polohy.... Strhla sa mela. Je
toto umenie? Nechám na každom, nech si
urobí názor sám, ja si však kladiem otázku.
Naozaj potrebujeme dráždenie takého typu?

Čo bude ďalej? Budeme súložiť na ulici?...
Kde je zmysel umenia? Áno, provokovať, ale
hlavne urobiť ho lepším, krajším a zdravším.
Je toto cesta, ako zlepšiť svet?
Ako učíme nové generácie? A aký odkaz tu
zanechávame? Že pravda je len jedna a nie
pokrivená ako paragrafy? Že pracovať je
normálne, že brať dávky nie je normálne,
že rodina je základ života, že ži a nechaj žiť
platí aj dnes, že je slušné a pekné pozdraviť,
poďakovať, je príjemné usmiať sa na
cudzieho človeka namiesto hľadenia do
mobilu...? Že síce máme práva, ale máme aj
povinnosti! A tie idú ruka v ruke vždy spolu.
Pre všetkých a vždy. Nielen vtedy, keď nám
to vyhovuje.
Príliš ťažká téma a rozpísala som sa ani
neviem ako. Nechcem vynášať súdy, len sa
pýtam sama seba a svojho okolia. Je to tým,
že budúcnosť mi nie je ľahostajná. Nie pre
moju generáciu. Pre naše deti, vnúčatá a ich
deti. Lebo keď sa nás raz opýtajú: Aký svet
ste nám to zanechali? Vieme aký? Alebo sa
budeme v hrobe obracať?

Text: Jarmila Baculíková, 11.8.2017

***
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Nový nájemník v domě si chce k e dveřím bytu dát jmenovku.
Aby se „poučil“, ok oukne jmenovk y u jiných bytů.
Dr uhý den se ho listonoš, při předávání dopor učené pošty, ptá:
„…pane Slizký, všechny ty titul y vašich sousedů znám,
ale můžete mi říct, co znamená ten váš?“
„Jo, m yslíte to PuDr? No, přece posunovače u dráhy.“

„O titulech a titulování“
Antonín Vlček

T

ím veselým záhlavím, začínám své
rozjímaní nad našimi zvyky či zlozvyky.

Tituly jsme si v dějinném vývoji našeho
exoterického vnímání světa vytvořili,
abychom snadněji rozlišili odbornosti
dosažené rozumovým a duševním úsilím
té či oné osoby. Jsou tou nejvyšší metou
na poli lidském, tedy jakýmisi zkouškami
vyspělosti. Tolik úvodem.
Od útlého mládí nás na jihomoravském
venkově provázelo mile-zdvořilé: „Dobrý
den strýcu, dobrý den tetičko“. Ani
nemilosrdný pokus nás sjednotit, nastolený
po puči v roce 1948, se svým „soudruhu,
soudružko“ (námi omezený jen na
„služební“, rozuměj školní či úřední styk)
neuspěl. Za to mně byly městské zvyky, snad
i přežitky z dob KK-Monarchie, vzájemného
titulování v běžném životě až protivné.

Za to bylo pro mne velkým překvapením,
když jsem zde v exilu při různých
společenských událostech zaslechl vzájemné
titulování, mezi mně v civilním životě dobře
známými (normálními) lidmi, tituly jako:
„Pane hrabě, dvorní rado“,… Teprve
z dalšího rozhovoru vyplynulo, že
tito lidé si rozdělili posty budoucího
Českého království! Dokonce jsem poznal
i velmi zapálené nadšence pro obrodu
Velkomoravské říše!!! Jak a jaké si tituly
mezi sebou rozdělili, mi zůstalo tajemstvím.
Budiž, sny jsou mnohdy neškodné.
Co však nepochopím, je znovuobrození
vzájemného titulování se osobami, které
si žádný titul nevysloužily. Bohužel jen
zdědily, vyženily nebo vyvdaly. Můžeme
si je vyslechnout při nákupech, v tramvaji,
divadle, atd. A co více, ano, už to je i zde,
v exilu, mezi námi.

Dobrý den pane doktore…, pane
profesore…, dobrý den paní doktorová,
Oprávněně se ptáte, proč se do toho
atd. Tyto zvyk se rozšířily, ó hrůza, i na
„opírám“? Tak mi dovolte odpovědět také
zastávané stranické funkce. Toto vše dělalo
otázkou:
města ještě více anonymními, než samy svou
přelidněností jsou.
„Je titul více, než ten onen člověk?“
20
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Náznaky největšího amerického
střetu

V

ýsledek posledních prezidentských
voleb v USA (listopad 2016)
s Trumpovým vítězstvím, které snad ani
on neočekával, velice důkladně zacloumalo
s veškerým americkým mocenským
establishmentem. Jak takové nehorázné
vysvětlení vysvětlit, zracionalizovat?
Mnohá mysl se vrátila čtyři roky nazpět,
do roku 2012 k těm předchozím volbám,
když při tehdejším utkání kandidáta
Mitt Romneyho s Barackem Husseinem
Obamou, v televizní debatě, na otázku
o tehdejším největším nebezpečím
světového míru, Romney označil Moskvu,
a Obama, s miliony televizních posluchačů
se mohutně rozesmál nad tak pitomoučkou
nehorázností.
To bylo tenkrát. Od té doby se ledacos
nepředvídaného událo. Hillary Clintonová,
předpokládaná nástupkyně v Bílém domě,
v roli Secretary of State - ministryně
zahraničních věcí, ledacos všelijakého
podnikala. Například zařídila pro
ruského zájemce prodej 20 procent zásob
nukleárního materiálu, nikterak k prospěchu
své vlasti, jejíž zájmy přece měla prosazovat.
Spíš došlo k prosazování jejích rodinných
zájmů, v podobě přílivu fondů od vděčných
podpůrců do nadace Clintonových. Manžel
Zpravodaj 9/2017

ex-prezident Bill Clinton odpřednášel
své projevy za dvojnásobně šlechetné
honoráře ve výši půl milionu dolarů za
každé vystoupení. Manželé Bill a Hillary,
původně se vydávající za nemajetné
chudáky, se ve velmi krátkém čase přerodili
v mnohonásobné multimilionáře. Manželka
rozjela svou prezidentskou kampaň, při té
příležitosti se jí podařilo zlikvidovat 33.000
e-mailů, taktéž i jiných politicky delikátních
materiálů,, a o jejím volebním vítězství snad
nikdo nepochyboval. Pak ale udeřilo ono
nijak nepředpokládané překvapení a tedy
i potřeba nehoráznost takového volebního
fiaska začít vysvětlovat.
Neúspěšná kandidátka započala ujištěním
své naprosté neviny na utrpěném debaklu.
Při úsilí nalézt uvěřitelné vysvětlení
se došlo až do Moskvy. Váze podvratného
mezinárodního významu se v roce 2012
bujaře vysmívala a nyní se zrodily užitečné
báchorky v podobě Ruska, Moskvy, Kremlu,
diabolického Putina, s nímž se vítězný
Trump snad dosud ještě nikdy nepotkal.
Nastalo- a dosud setrvává - pátrání
po důkazech, jak že se mohlo stát, aby
kremelský vliv dosáhl do statisícového počtu
amerických volebních místností, až tam
aby pronikli agenti od Uralu s úspěšným
záměrem zmanipulovat kýžené výsledky.
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- - Politický amatér Trump, který ve svém
životě dosud nikdy neusiloval ani
o zvolení vesnickým funkcionářem, teď
aby převzal otěže dosud problematicky si
počínající supervelmoci. Mediální zdroje
ve své obrovské většině se vůči onomu
nepředpokládaném vetřelci do Bílého domu
vyjadřovaly tuze negativně a takto dosud
pokračují. Trumpova popularita údajně
poklesla na pouhých 30 procent. Ekonomika
se ale nezhroutila, ba naopak burza aspoň
prozatím znamenitě prosperuje, DOW
Index dosáhl rekordní výše přesahující
23.000 bodů, zaměstnanost vzrostla o milion
nových pracovních příležitostí. Trump
hned od prvního dne svého prezidentského
fungování se pustil do likvidace všemožných
byrokratických předpisů z Obamovy éry.
Trump se dokonce troufá dotýkat dosud už do dobu tří generací nedotknutelného
- principu Affirmative Action : občanské
rovnosti ne zas tak zcela rovné neboli se
zkušeností, s níž my absolventi budování
vědeckého komunismu jsme obeznámeni
s rozdílností váhy třídního původu
dělnického a jiného. Redaktoři rozumné
publikace National Review se ve svém
vydání 3.srpna 2017 detailně vyjadřují
o iniciativě DOJ - Department of Justice
- čili něčím nepředstavitelným během
předchozích Obamových osmi let - a sice
o ochotě uveřejnit stížnost skupiny 64
asijsko-amerických organizací, týkající
22

se diskriminace tohoto druhu studentů
("spectacular, undeniable, shameful").
Vhodné je přirovnání s někdejším kvótovým
systémem, jímž bývali postižení talentovaní
židovští studenti ve snaze dosáhnout přijetí
na prestižní Ivy League učiliště. Ony asijskoamerické organizace se pustily do soudních
sporů s dokazováním, že takoví studenti
musí nyní v průměru dosahovat 140 bodů
víc, než získají běloši, 270 bodů v případě
žadatelů hispánských a 450 bodů víc než
černoši. Rasové hodnocení je primární.
Talentovaný žák z chudého bělošského
prostředí má pramalou pravděpodobnost
úspěchu v porovnání s průměrným či
podprůměrným černošským či hispánským
žadatelem z bohatých rodin, jichž nebývá
málo.
Trumpova administrativa je připravena
přeorganizovat své zdroje DOJ civil
rights division, dát je k dispozici a žalovat
univerzity za jejich počínání, diskriminující
proti bělošským žadatelům o přijetí na
studia.
- - Neznám žádného mezi staršími generacemi
rozených Američanů se zkušeností tak
důkladného politického rozkolu. Kongres
versus Bílý dům, moc zákonodárná versus
ta výkonná. Na jedné straně snaha vylepšit
vztah mezi Washingtonem a Moskvou,
zatímco prezident musel podepsal
zpřísnění sankcí, Moskvu postihujících.
Zpravodaj 9/2017
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Robert Mueller, bývalý ředitel F.B.I., je nyní
pověřen, aby v čele útvaru jménem grand
jury vyšetřoval intenzitu ruského vměšování
do posledních amerických prezidentských
voleb, bylo-li kdy nějaké. K dispozici má
šestnáct zkušených juristů, s pravomocí se
šťourat jakýmkoliv směrem a cokoliv najít,
co by přimělo prokuraturu zahájit trestní
stíhání.
Veliké množství Demokratů, patrně jejich
většina, odmítá respektovat nynějšího
45. prezidenta země, jako naprosto
nevhodného a neschopného vykonávat svůj
úřad, který si nezasloužil.
Řešením by tedy mělo být IMPEACHMENT,
jediné ústavně specifikované řešení, jak
odstranit prezidentského nájemníka
Bílého domu. Dvoutřetinová většina obou
sněmoven by musela hlasovat pro takové
řešení, načež by následoval soud v Senátu,
jemuž by předsedal nynější předseda
Nejvyššího soudu (Chief Justice) John
Roberts. Jiným řešením by ovšem byla smrt
takového prezidenta nebo jeho rezignace.

desetiletí ve sněmovně zákonodárců
vysedávající černošská zákonodárkyně
Maxine Waters, o níž jsem se v dřívějších
statích vždy nevlídně zmiňoval. V americké
historii došlo pouze k dvěma iniciativám
docílit takového řešení. K prvnímu došlo
v roce 1867, snaha odstranit prezidenta
Andrew Johnsona za jeho záměr zbavit
se ministra Stantona, což však nezískalo
potřebnou většinu hlasů. Druhý pokus
se uskutečnil v hodně pozdějším roce,
případ sexuálně hodně snaživého Billa
Clintona (zejména Monica Lewinski,
zejména potřísněné modré šatičky, a hodně
lhaní provinilce pod přísahou.)
Ústavní požadavek (The constitutional
standard is "high crimes and misdemeanors")
je různě interpretovatelný. Každopádně,
k zahájení procedury by muselo začít ve
sněmovně reprezentantů, v níž Republikáni
- a nejen tam - mají solidní většinu. Za
nynějšího složení Kongresu, je dlužno situaci
posoudit jako THE IMPEACHMENT
FANTASY (The Weekly Standard, 7.srpen
2017: 20-23.

Prozatím nejhlasitějším prosazovatelem
onoho impeachment je již víc než tři
Autor: Ota Ulč

***
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Poslání ženy

Š

výcarsko má nejpokrokovější
demokratický systém voleb, ale jak
je možné, že ženy dostaly právo volby až
v roce 1971? Jaké myšlení měli zde muži
do té doby? Kde vznikla ta nespravedlnost?
Asi příčinu vystihl dobře Einstein, když
řekl: “Jen dvě věci jsou nekonečné. Vesmír,
a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem
nejsem tak jist.”
Já mám rád ženy s jejich posláním k lidstvu,
a mám pro ně strach a lítost z pocitu, jako
kdyby nad nimi leželo prokletí. Je to více
věcí. Hned to vysvětlím. Můj článek se týká
pouze křesťanské oblasti, protože tu druhou,
mohamedánskou, neznám, pouze vím, že
je stanoveno v koránu, že ženy podléhají
mužům. Je mnoho věcí, kde lidská práva
pro ženy nejsou dodržena. Rozdíl platů
za stejnou práci je ve Švýcarsku 20% a
ve veřejném sektoru přes 40%. Funkční
systém Vatikánu, včetně volby papeže, je
pouze věcí mužů - kardinálů -, včetně oslavy
půlnoční mše. Co by tomu řekl Ježíš Kristus,
kdyby to věděl?! Napsal jsem o tom článek
Půlnoční mše publikovaný ve Zpravodaji
47/6/2014, str. 9/10.
Pokusím se vysvětlit, jak ta nespravedlnost
mohla vzniknout. Známý hlasatel Mojžíš
napsal pět knih, které myslel zřejmě
jako ódu na Boha, kde na začátku uvádí
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stvoření světa Bohem v šesti dnech. Pak
hovoří o ráji, stvořeném na zeměkouli,
kde ale nikdy nemohl existovat vzhledem
ke krajině a počasí. Ten ráj měl mít
dokonce políčenou dozrálou jabloň, aby
Mojžíš mohl svést všechno na ženu. Navíc
prohlásil závislost žen na mužích slovy
Adama, který komentoval poslední dílo
Boží, že vyřízl jedno jeho žebro, aby udělal
ženu, a že Eva je kost z kostí jeho a tělo z
těla jeho a proto slouti bude mužatka, nebo
z muže vzata jest. Tím je jasné, že Mojžíšova
fantasie, spíše blbost, je také tvůrcem toho
nespravedlivého myšlení nerovnoprávnosti
obou pohlaví, které se bohužel dosud
leckde vyskytuje. Námět Adama a Evy je
poeticky tak přitažlivý, že jej, bez dalšího
uvažování, použili slavní malíři. Viz můj
článek Náboženství předkové Adam a Noe
ve Zpravodaji 46/5/2013, str. 33/34.
Uvedené informace mám z knihy, vydané
v Praze roku 1911, která se dostane koupit.
Tato kniha měla překvapivý název Biblí
Svatá, aneb Všecka Svatá Písma Starého
i Nového Zákona, když staré zákony
neexistují, ani se o nich nezmiňuje Mojžíš.
První část knihy, zvaná Tóra, obsahuje pět
knih Mojžíše a další knihy proroků a má 800
stran. K tomu byla připojena kniha Nového
zákona Ježíše Krista se čtyřmi evangelii a
knihami apoštolů, která má 260 stran.
Zpravodaj 9/2017

Názory čtenáře

Dnes se mezi lidmi někdy omylem hovoří
o starém a novém náboženském zákonu.
Kdo dnes má přečetnou knihu, kterou zdědil
po dědečkovi, jako já, nebo si ji, vzhledem
k názvu koupil, která má přes 1100 stran, by
tu bichli celou dnes kriticky nikdy nečetl,
aby si uvědomil ty Mojžíšovy nesmysly
ve jménu Boha, nebo je má už v hlavě lidí,
mohl by se splést, že jsou pravdivá pro jejich
zvláštnost. To je pravděpodobně ta pravda
o “prokletí” žen ve vztahu k mužům. Vedle
vyjádření Einsteinem. Přitom, naopak,

ženy mají přece svá poslání, poslání radosti
vůči mužům, výchovy dětí a života lidstvu.
To poslání vyjádřil nepřímo nádherně
český básník Konstantin Biebl, když řekl:
“Kdybych Tě jednou ztratil, k moři bych
se zas vrátil. Šel bych hledat ten kamínek,
co jsi tam hodila.”
Nejhezčí pocit muže v jeho životě je přece
jeho vztah k ženám, a kdo to neprožil, přišel
o největší krásu.

Autor: Ing. Karel V. Hrdina.

***

PŘEKLADY

čeština, němčina, ruština
Velká zkušenost a rychlé vyřízení konzulárních,
právních a privátních dokumentů včetně úředního ověření,
úřední překladatelka a tlumočnice
u nejvyššího soudu v Curychu,
registrovaná na Velvyslanectví ČR v Bernu

INZERCE

Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30
E-mail: jaroslavaberger@bluewin.ch
www.tschechisch-deutsch.ch
08-01-007
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Tábor mého srdce

P

o roce nás opět přivítalo malebné
městečko Bürserberg, kde
každoročně pořádá Župa Švýcarská
letní sokolský tábor. Chata Alpila letos
poskytla útočiště dvacetipěti dětem
ze čtyřech zemí, aby prožily deset
nezapomenutelných dní v rakouských
Alpách.
Po příjezdu se každý přivítal se svými
přáteli, které spatří jen jednou za rok
právě zde a seznamoval se s novými
tvářemi. Podání ruky se střídalo
s vřelým obětím a chatou se neslo
spokojené štěbetání. Letos na tábor,
kromě dětí ze Švýcarska a Čech, také
dorazily děti z dalekého Švédska a
dokonce jsme měli i táborníky, kteří
za námi přiletěli přes oceán a to
přímo z Portorika. Čekala nás nová
přátelství. Hned první večer jsme
oficiálně zahájili tábor slavnostním
nástupem a vztyčením sokolské vlajky. Poté
jsme si řekli několik pravidel, potřebných k
hladkému chodu tábora, a po náročném dni
nás čekala první táborová noc. Druhý den
jsme věnovali seznamovacím hrám, aby si
každý procvičil a zapamatoval jména všech
svých nových přátel. Odpoledne pak starší
děti, pravidelní účastníci tábora, připravily
stopovanou, aby seznámily ostatní táborníky
s okolím. Její cíl byla místní sýrárna Alpe
26

Rona, kde jsme se po příjemné procházce
odměnili jahodovým mlékem. Večer nás
čekalo rozdělení do družstev. Družstva
si pro letošní tábor zvolila názvy: Příšerky,
Zmrzlinky, Krevety a Bubliny.
Jednou z novinek letošního tábora byla
čtyři družstva a to proto, že se nám letos
sešli čtyři velcí táborníci. K již ostříleným
vedoucím družstev Evičce, Nikovi a
Marvinovi se letos přidal ještě Dan. Jeden
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Auro fotografie: Marcel Chour

den patřil celý jim. Pod jejich vedením
si děti zaběhaly orientační běh, zahrály
vtipnou hru s názvem Bakterie, naučily
se dva netradiční tanečky a užily si legraci
při mnoha dalších hrách. Celý den se jim
parádně vydařil a sklidili za něj zasloužený
potlesk. Tato fenomenální čtyřka odvedla
spoustu práce a svým zodpovědným, milým
a obětavým přístupem k dětem a táborovým
povinnostem dokázali, že mají na táboře své
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místo. Budeme se na ně těšit i příští rok.
Několik prvních dní nám přálo počasí,
slunko hřálo a tak jsme navštívili i bazén,
který máme jen pár kroků od chaty. Hezké
počasí jsme také hned čtvrtý den využili
k celodennímu výletu na jeden z místních
vrcholů Loischkopf. K jeho zdolání jsme
využili pohodlí lanovek Panoramabahn,
které nás z městečka Brand vyvezly několik
kilometrů pod vrchol. Zbytek cesty na
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samotný vrchol jsme již museli po svých.
Netrvalo dlouho a všichni jsme si užívali
úžasný výhled z vrcholu Loischkopfu.
Po krátkém odpočinku, svačině a focení
družstev jsme se vydali na cestu dolů.
Na úpatí jsme si osvěžili unavené nohy
v Kneippstelle a vrátili se zpět do Alpily.
Výlet jsme zvládli bez problémů a moc jsme
se nám líbil. Po návratu jsme se šli ochladit a
uvolnit do bazénu. V dalších dnech už nám
počasí tolik nepřálo, ale nás to neodradilo.
Hráli jsme mnoho her. Ve družstvech i za
jednotlivce, uvnitř i venku, zpívali jsme
i tančili. Prostě jsme si užívali každou
společnou chvíli.
O večerní program se střídavě starala
družstva i dospělí. Jeden z večerů patřil
již tradiční vědomostní hře Sejmi hooo,
při které si děti vyzkoušely své znalosti
například z oblasti fauny, vodstva, historie
a mnoha dalších. Poslední odpoledne
nastalo netrpělivě očekávané vyhlašování
výsledků. Odměnu si odnesli obyvatelé
nejlépe uklizených pokojů, nejlepší běžci
orientačního běhu i ti co získali nejlepší
skóre v bodování jednotlivců. Dětmi
nejvíce očekávané však bylo vyhodnocení
družstev. Letos se nejúspěšnějším

družstvem staly Zmrzlinky. Odměnou pro
první tři družstva byly nádherné putovní
poháry plné sladkostí. Teď už se nabízí jen
otázka : Jak se budou jmenovat družstva,
která se příští rok zapíší na podstavce
těchto pohárů? Na závěr jsme odměnili
a poděkovali kuchařkám za jejich úžasné
kuchařské umění, zdravotníku Martinovi
za obětavou péči, všem vedoucím za skvěle
odvedenou práci, našim čtyřem vedoucím
družstev za velikou pomoc při celém chodu
tábora. Hlavní dík patřil Marcelu Chourovi
– hlavnímu organizátorovi tábora, za to že
vše zorganizoval a my tu opět mohli být.
Nastal poslední večer a po ní poslední
zábava – Šibřinky. Rej masek se bavil a tančil
do pozdních hodin, Ulehli jsme ke spánku a
věděli, že ráno nás čeká to nejtěžší z tábora –
loučení. Poslední snídaně, zabalit, uklidit...a
je to tady. Konec tábora, to snad ne! Proč to
tak rychle uteklo? Jak už to bývá, to krásné
vždy uteče rychleji, než bychom si přáli.
Loučení bylo těžké a provázely ho i slzy a
pevná obětí, ale také přísliby, že se na táboře
příští rok zase setkáme.
Děkuji všem táborníkům, malým i velkým,
za úžasné zážitky a moc se na vás těším opět
v Bürserbergu 2018.

Andrea Erbenová, táborová vedoucí

***
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Tělocvičná jednota
Turnverein

SOKOL Luzern
Emmen

Tělocvičná jednota Sokol Luzern si letos připomíná 45. výročí svého založení. V roce 1972 se
několik sester a bratrů sešlo na ustavující valné hromadě. Byl zvolen starosta a členstvo se od té
doby nepřetržitě schází k pravidelnému cvičení v tělocvičně. Jednota nabízí každoročně atraktivní
program a podílí se na aktivitách naší župy, Zahraniční obce sokolské i znovu obnovené České
obce sokolské.
Výbor jednoty Luzern zve sestry a bratry, jejich rodinné příslušníky, všechny naše přátele a
známé k oslavě našeho jubilea, která se bude konat

v sobotu 23. září 2017 na faře kostela St. Maria* v Emmenbrücke.

Program:
chuťovky víno i vodu a můžete nahlédnout do našich
Od 16:00 hod apéro. Nabídneme Vám chutˇovky,
kronik, budou promítány záběry z naší činnosti.
17:00 hod slavnostní přivítání, zdravice
17:45 hudební překvapení. Současně bude ve vedlejší místnosti připraven program pro děti.
18:30 večeře
19:30 všichni v pohybu
Volná zábava, zakončení ve 22:00 hod.
Vstupné: Fr. 10,- jako příspěvek na výlohy. Členstvo jednoty Luzern zdarma.
Prosíme o závaznou přihlášku* do 15.9.2017.
Těšíme se na Vás a zdravíme sokolským
Nazdar!

45 Jahre sind es her, seit der Turnverein Sokol Luzern gegründet wurde. Seither treffen wir uns
ununterbrochen zum Turnen und bieten ein attraktives Jahresprogramm an. Auf die Treue
unserer Mitglieder und die geleistete Freiwilligenarbeit dürfen wir stolz sein. Unseren Freunden
sind wir dankbar für ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung.
Deshalb freut sich der Vorstand vom Sokol Luzern, Sie zu unserem Jubiläumsanlass einzuladen,
welcher am
Samstag, 23. September 2017, ab 16:00 Uhr im Pfarreisaal der Kirche St. Maria in
Emmenbrücke*
stattfinden wird. Anmeldungen* bitte bis 15.9.2017. Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns feiern.
Jana Bachmann – Vlčková
starostka

Lída Čarnecká
náčelnice

*katholische Kirche St. Maria, Talstrasse 6, 6020 Emmenbrücke. Parkplätze vis à vis beim Denner.
Anmeldungen: Jana Bachmann, 079 889 16 19 jana@bachme.org oder Lída Čarnecká
ludmila@dbservice.com

Z činnosti spolků

Sjíždění řeky Reuss
Posle dní ne děli splula malá
flotila nafukovacích člunů členů
Sokola Luzern a jejich přátel řeku
Reuss, nebylo to od pramene,
každopádně u ohniště Rottenschwil
jsme se všichni úspěšně vylodili.
Tam na nás čekalo rozpálené
ohniště, suchozemští bratři a sestry
i z ostatních jednot a hlavně Jana
se spoustou zajímavých neotřelých
her pro mladé i velké. Soutěžily dvě
skupiny, vítězem byl každý účastník.

Příští termín: neděle 19.8.2018

Lída Čarnecká, Sokol Luzern
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Autor fotek: Lída Čarnecká
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XVI. všesokolský slet
Praha, 5.-.6.7.2018
XVI. všesokolský slet se koná v roce 100letých oslav založení Československé republiky.
Sté výročí zavazuje ale i vyzívá k důstojné oslavě.
Česká obec sokolská připravila celkem jedenáct hromadných pohybových skladeb
a naši bratři a sestry spolu s dětmi si vybrali hned tři skladby, se kterými budeme za
necelý rok vystupovat s největší pravděpodobností na stadionu Eden Aréna. Budeme
nacvičovat skladby Noty (předškoláci), Spolu (ženy a muži) a Princezna republika
(senioři).
Ve skladbě Noty děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé
houslový klíč. Děti na gumě skáčou, natahují ji a hrají si s ní.
V roce 1918 vznikla Československá obec sokolská. Dnes po 100 letech, kdy existují
dvě samostatné republiky, se setkávají sokolové při společné myšlence a ve společné
skladbě. „Stretnutie a rozchody” je ústřední myšlenkou této česko-slovenské skladby
Spolu.
Ve skladbě Princezna republika autorek Lenky a Blanky Kocmichových na hudbu
písniček Karla Hašlera cvičenci důstojně vzdají poctu naší republice. Zcela výstižně
skladbu popsaly autorky samy: „Chceme skladbou oslavit Československo, krásu naší
České republiky, specifiku „srdce Evropy” matičky Prahy a v neposlední řadě svobodu,
demokracii a vlastenectví“.
Je to skladba určená pro seniory a seniorky, plná ladných pohybů a krásných melodií,
které přímo svádí ke zpěvu a tanci. Je mezi námi mnoho sester a bratrů, kteří cvičili
na minulých sletech a kteří zatím nenašli odvahu se přihlásit k nácviku. Princezna
republika je skladba přiměřeně náročná a hlavně jde o ten úžasný pocit, stát a cvičit
na ploše, když tribuny jásají a nám se roní slzy po tvářích. Nedejme si ujít tyto vzácné
okamžiky. Hledáme cvičence a cvičenky, které doplní naši osmnáctku.
Na webových stránkách www.sokol.eu najdete popisy, ukázky i metodická videa.
Úspěšnému nácviku na XVI. všesokolský slet
NAZDAR!
Lída Čarnecká
náčelnice župy Švýcarské
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Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Srdečně zveme všechny krajany a krajanky na

Znovuotevření Lavaterhausu
Po jednoroční rekonstrukci Lavaterhausu se opět vracíme na místo,
kde se od roku 1969 pravidelně setkáváme.
Naše večerní bohoslužby zahájíme v neděli 10. září v 18.00 hodin
a každou další neděli ve stejnou dobu. Husův sbor je spolek Čechů a Slováků,
kteří se hlásí k odkazu české reformace v duchu ekumenické otevřenosti.

Neděle, 24. září, 18.00 hodin

Koncert k znovuotevření Lavaterhausu – Poklady české a světové hudby.
Vystupují: Maria Gerter, soprán, a Nadezhda Geordzheva, klavír.
Obě umělkyně jsou absolventky Masterstudia Zürcher Hochschule der Künste.
Na programu: Antonín Dvořák, G. F.Händel, G. Rossini, L. Bernstein, melodie
z muzikálů a české lidové písně. Vstup volný, dobrovolná sbírka.
Lavaterhaus, St.Peterhofstatt 6, 8001 Zürich (vis-à-vis Kirche St.Peter).
www.husuv-sbor.ch

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

Aby naše děti nepřišly o češtinu

K

omunita českých krajanů ve Švýcarsku je překvapivě veliká. V posledních letech přišla
další početná vlna mladých za prací, za láskou, na zkušenou... mnozí mají malé děti.

Na začátku má většina rodičů starost o to, aby se děti naučily rychle německy a integrovaly se.
Děti tak nastupují do německy mluvících jeslí, školek a později škol. Pak se jednoho dne stane,
že se vás dítě zeptá: „Mami, můžu ti to vyprávět německy?“ Najednou se dostaví oprávněné
obavy, aby děti o češtiny nepřišly.

Foto: Monika Skálová

Takové poznání je pro mnohé
důvodem, proč hledat komunitu
krajanů a pokusit se najít pro děti
podobně staré české kamarády.
Přirozeně také většina z nás
považuje za výhodu, když se dítě
naučí česky číst a psát. A to je také
asi hlavní důvod, proč v nedávné
minulosti úspěšně vznikly a
fungují České školy ve Švýcarsku.

Pravidelné setkávání jednou týdně sice nenaučí děti dokonalý pravopis a chyby nejspíš dělat
budou, ale poskytne jim to nepochybně motivaci pro další rozvoj češtiny.
Jeden příklad za všechny. Český klub Zürich je spolek, který funguje v Adliswilu (ZH)
teprve od roku 2014 a za tu krátkou dobu už v tomto školním roce vyučuje 25 dětí v českých
„Spielgruppe“ a 31 dětí v České škole. Hlavní důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby,
komunikaci, vyjadřovací schopnosti, českou kulturu a tradice. U školních dětí pak na práci
s textem, jeho čtení, pochopení. Výuka psaní jde ruku v ruce se systematickým výkladem
pravopisu.
Český klub Zürich ale není zdaleka jediný, další české školy fungují ve Wallisellen (ZH),
v Ženevě a v Baselu, v Luzernu další česká škola právě vzniká. Možná jste právě v té
situaci, kdy hledáte pro svoje dítě nějakou možnost setkat se s vrstevníky. Kontakty na
všechny zmíněné školy můžete najít na webu www.ceskyklub.ch (a na webu Svazu spolků
www.svaz-spolku.ch – pozn.red.).
Alena Pajasová
předsedkyně spolku Český klub Zürich
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Rozhovor

Kateřina Janouchová: Jsem zvyklá stát na
barikádách

Š

védská spisovatelka s českými kořeny Kateřina Janouchová se v minulosti proslavila
svými knihami o závislosti nebo o sexu. Jako první autorka ve Švédsku například
otevřeně psala o tom, jaké je soužití s notorickým alkoholikem. V letošním roce však
vzbudily rozruch hlavně její názory na to, jak by se měl Západ chovat vůči migrantům.
Ve Švédsku její kritická slova vyvolala doslova zemětřesení na politické scéně. Dcera
bývalého disidenta, signatáře Charty 77 a zakladatele stejnojmenné nadace Františka
Janoucha si ale za svými názory stojí.

Otázka na úvod: jste semetrika?
Tak určitě jsem žena umíněná a říkám, co
si myslím. Nemám problémy se s někým
pohádat. Nebojím se konfliktů.
Jak k tomu došlo? Má na tom svůj podíl
i emigrace?
My, tedy já, synové i dcera, říkáme, že jsme
z disidentské rodiny. To nás myslím nejvíc
ovlivnilo. Největší vliv měl můj táta, který
vždycky protestoval a odmítal se zařadit
do houfu a dělat to, co ostatní. Vždycky šel
svou vlastní cestou a to je myslím ta největší
inspirace.
Jaká byla vaše cesta do exilu? A jaké
bylo vaše sžívání s novým prostředím?
Vám bylo deset let, když vaše rodina
odešla z Československa. Jak jste vlastně
odcházeli?
V roce 1974 už pro lidi, jako byl váš tatínek,
nebylo tak jednoduché nasednout do
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trabanta odjet. Ve skutečnosti to bylo tak, že
se tu táty chtěli zbavit. Při jednom výslechu
mu řekli něco v tom smyslu: a proč teda
neodjedete? Táta řekl, že to přece nejde, oni
mu ale řekli: zkuste to! Podejte si žádost.
Táta podal žádost a oni mu to povolili, takže
jsme odjížděli víceméně legálně. Sbalili jsme
si věci a pak jsme se loučili, s rodinou, se
známými, s Prahou. To bylo hodně drásavé,
protože jsme odcházeli navždy. Bylo nám
řečeno, že se už nikdy nevrátíme. Tátovi
taky sebrali české občanství. Nejdřív jsme
byli rok v Dánsku a pak mu ho vzali, takže
musel ve Švédsku požádat o politický azyl.
Jaké to je pro desetileté dítě loučit
se s kamarády s tím, že je už nikdy
neuvidí?
Bylo to šíleně smutné. Já jsem měla velmi
ráda svou třídu i svou učitelku. A pak
samozřejmě svou rodinu, babičku, tetu,
35

Rozhovor

bratrance. Babičku jsem pak už nikdy
neviděla, protože ta umřela, takže jsem se s
ní už nikdy nesetkala. A to mi bylo hrozně
líto. Po sametové revoluci bylo neuvěřitelné,
že se najednou hranice otevřely a my jsme
mohli v pohodě jet zpátky.

se prostě musím naučit mluvit velmi rychle
švédsky, protože když nebudu, všichni
poznají, že jsem cizinec. A pak se ke mně
budou chovat jako k cizinci. Takže když se
chci zařadit do společnosti, musím mluvit
perfektně švédsky.

Vaše první zážitky ve Švédsku nebyly
zrovna nejhezčí. Děti jsou podle vás
kruté…

Kateřina Janouchová se naučila švédsky
natolik dobře, že se nakonec stala jednou
z nejznámějších švédských spisovatelek.
K literatuře ostatně měla odmalička blízko.

Děti jsou velmi kruté, a když jsou všichni
stejní a přijde mezi ně někdo cizí, tak jsou
k němu někdy velmi zlé a nepřijímají ho.
Řekla bych, že to je i ve Švédsku. I když
Švédové jsou hodně štědří a chtějí každého
přijmout, tak přece jen nejste do společnosti
přijatá automaticky. V něčem jsou hodně
uzavření. Přijmou vás na povrchu, ale ne
úplně. Všichni jsou rádoby tolerantní a
všechny přijímají, pak se na vás ale stejně
dívají jako na někoho zcela cizího. Je to
společnost, která má své tradice a všichni
jsou zvyklí na jeden styl života. Můžou
vás přijmout, je to ale jen povrchní přijetí.
Možná je to v Čechách ale taky tak, sice vás
přijmou, ale nevezmou vás úplně do rodiny.
To je zvláštní tím víc, že o Švédech se mluví
jako o otevřené společnosti, která byla
vždycky vstřícná vůči migrantům.
Jak dlouho vám trvalo, než jste se tam
začala cítit aspoň trochu dobře?
Já jsem se tam cítila brzy dobře. Velmi rychle
jsem se naučila švédsky. Už v dětství jsem
pochopila, že řeč je klíč ke společnosti. Že
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Táta vždycky psal, dědeček psal, babička
psala... Můj příbuzný je spisovatel František
Langer. Vyrůstala jsem v rodině, kde bylo
vždycky hodně knih, hodně se psalo,
debatovalo, intelektuálně se diskutovalo,
takže jsem psaní dostala s mateřským
mlékem. Hodně mne taky vedli k tomu,
abych četla knihy. Vztah k literatuře v mé
rodině byl velmi, velmi intenzívní, takže
mne to hodně ovlivnilo.
Jaká je ta dvojkolejnost, publicistika a
klasická beletristická práce? Jak se u vás
navzájem prolínají?
Já mám ve své práci obě tyto cesty. Zaprvé mne
velmi zajímá naše doba a jako žurnalistka si
vybírám z toho, co se děje kolem mne. To pak
ale zase převádím do svých románů a používám
to tam. Myslím, že je to dobrá kombinace. Teď
mám vlastní časopis na webu a tam píšu o naší
době, co se děje, dělám rozhovory s lidmi atd.
Mne to stimuluje, protože psát jenom beletrii
je trochu izolované od společnosti. Na druhé
straně pouze žurnalistická práce může být taky
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jednotvárná. Pro mne je ta kombinace ideální,
protože můžu dostat to nejlepší z obou světů.

V čem konkrétně byla kritika, kterou vy
jste vznesla?

Témata, kterým se věnujete, vzbudila
určitou senzaci. Na svém začátku možná
víc než dnes, doba se přece jenom změnila.
Napsala jste román o těch nejosobnějších

Kritika byla v tom, že Švédsko nezvládlo
masovou imigraci, a to si pořád myslím.
A myslím, že to, jak se Švédsko chová v
těchto otázkách, je velmi nezodpovědné. Je
to nezodpovědné vůči těm, kdo ve Švédsku
žijí, i vůči těm, kdo tam přicházejí. Švédsko
vlastně neví, kdo tam přišel, proč a jak. Jsou
v tom samozřejmě i různé ekonomické
otázky, o tyto lidi se musíme postarat a
nabídnout jim dobrý život, když už tu jsou.
To se ale taky nezvládá. Je v tom hodně,
hodně problémů.

zkušenostech ze soužití s alkoholikem,
otevřeně píšete o sexu. Jakou odvahu to
vyžaduje? Musela jste překročit určitou
hranici v sobě, jakási tabu? Nebo je
švédská společnost natolik otevřená, že
jste je tam třeba ani nikdy necítila?
Já jsem zvyklá stát na barikádách. To je
možná kvůli mé disidentské rodině, ničeho
se nebojím a můžu mluvit, o čem chci. A
sex je vděčné téma, protože vždycky někoho
vyprovokuje. Závislost je taky vděčné
téma, ale tato témata jsou pořád ještě
nekontroverzní. Až teď je tu téma migrace,
integrace a asimilace, a to se ukázalo být
hodně kontroverzní. Možná jinde není tak
kontroverzní, ale ve Švédsku to bylo vždy
velmi choulostivé, takže jsem vlastně našla
třetí téma.
Můžete tuto kauzu trochu přiblížit? Vy jste
se kriticky vyjádřila k migrační politice
ve Švédsku. V jakém slova smyslu a jaké
to mělo důsledky?
Začalo to vlastně tady v Čechách, kde jsem
v lednu dala rozhovor televizi DVTV. Jeden
švédský novinář českého původu se kvůli
tomu rozhovoru velmi rozčílil a začal mne
obviňovat, že jsem ruský dezinformátor, že
to není pravda a že to tak vůbec nevypadá.
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Je to názor, který ve veřejném mínění mezi
obyvateli převažuje, nebo se proti němu
staví většina Švédů?
Řekla bych, že v tom jsou rozpolcení.
Dříve jako by všichni museli mít názor, že
vstřícnost vůči migrantům schvalují. Teď
se proti tomu ale lidé víc a víc bouří. Dříve
byli Švédi pozitivně nakloněni tomu, aby
se přijímalo hodně uprchlíků, teď ale jejich
počet klesá. Víc lidí si myslí, že jich máme brát
míň. Je to i z toho důvodu, že tam přichází
hodně lidí, kteří nemají azylové důvody.
Azylový systém přece vznikl v jiné době,
kdy to vypadalo jinak. Teď se to mění a já si
myslím, že Západ vůbec nezvládá tyto veliké
azylové vlny. Velký problém je i v tom, že
přichází hodně mladých mužů, kteří nemají
s sebou rodiny. Není jisté, že mají důvod
tu zůstat. A pak, když jsou tito mladí muži
spolu, se nechovají dobře, nemají respekt k
37

Rozhovor

zemi. Já samozřejmě nemohu
říct, že všichni jsou zločinci, ale
je s tím problém.
Tyto problémy řeší v současné
době celá západní Evropa.
Máte vy na to nějaký recept?
Já myslím, že na to má docela
dobrý recept Kanada. Nejvíc
přijímá rodiny s dětmi a lidi
musí ukázat, že se můžou
sami uživit. Taky nemůžou
tak dlouho čekat v azylovém
procesu, ten proces se musí
urychlit, aby lidé věděli, na
čem jsou. Já si myslím, že celý
tento systém se musí předělat.
A společnost taky musí dávat mnohem vyšší
požadavky na toho, kdo tam chce být, aby
se přizpůsobil, asimiloval, aby se naučil řeč.
Aby pracoval, aby ukázal, že se o společnost
zajímá a bude poslouchat zákony, které v ní

platí. Že se bude snažit, aby byl dobrý občan.
A takové požadavky tady zatím nejsou.
Švédsko všechny přijímá, platí jim sociální
péči. A samozřejmě to nefunguje.

Autor: Milena Štráfeldová, Český rozhlas
Fotografie: Bengt Oberger

***
Vila na prodej v Šárce/Praha Dejvice - viz link. Kontakt: 0796780816 nebo +420603266488

INZERCE

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/vila/praha-dejvice-v-sareckem-udoli/
3801321820#img=0&fullscreen=false

17-06-01
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DODATEK k článku ze Zpravodaje 7-8/2017 str. 34.

V

minulém čísle vyšel rozhovor s naší dlouholetou čtenářkou paní Zdenkou Fantlovou.
Bohužel se nedopatřením stalo, že nebyl do Zpravodaje zařazen poslední dotaz.
Vzhledem k tak krásné odpovědi by mě mrzelo, kdyby tato část nebyla zveřejněna. Proto ji
nyní ještě dodatečně přikládám.

Teď oslavíte pětadevadesátku,
přehlédnete téměř sto let vašeho
života. Jaký je to pocit?
Všeobecně to znamená vysoký
věk. Já svůj věk nepočítám na
kalendářní léta, ale na sled
událostí, zemí, lidí. Je to bohatý
rejstřík dějů, mimo čas i věk.
Někdy mám pocit, že jsem žila
500 let, 500 životů. Dnes vidím
život jako vzácný dar, který za
to stojí jej prožívat ve všech jeho
variacích, smutných i radostných.
Nejen mladým bych chtěla předat
snad jen moudrost svého tatínka,
která mne všude provázela a
provází: Nezáviď, nepomlouvej,
nezoufej, přej, pracuj, doufej.
Rozhovor: Miroslav Hule
Foto: rokypedie.rokycanstipatrioti.cz

***
TASCHKA. Jedinečná flexibilní síťovka usnadní Váš nákup. Nejkomfortnější
ze všech tašek. 28 gr lehká, unese 35 kg. Pohodlná, levná, ucha se nezařezávají
do dlaní. Ekologicky nejlepší alternativa k igelitkám, papírovým a bavlněným
taškám. Info a objednávka: www.taschka.net nebo 041 710 00 07.
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Letem Českem a Slovenskem
Slovensko: Překvapivá vládní krize a ponížení šéfa SNS
Po České republice zavítala trochu
překvapivě vládní krize během léta také
na Slovensko. Někteří pozorovatelé sice
předpokládali, že se vzrůstajícími ambicemi
šéfa koaliční Slovenské národní strany
(SNS) Andreje Danka může dojít k otřesům
v koalici.
Přesto překvapilo, když 7. srpna lídr
SNS Danko oznámil dopisem koaličním
lídrům, že jeho strana vypovídá koaliční
smlouvu s premiérovým hnutím Smer a
s menšinovou stranou Most-Híd. Oficiálním
důvodem byla snaha o přenastavení vztahů
v koalici. SNS se prý cítila zneuznaná
zejména ze strany Smeru. Oba koaliční
partneři označili krok za neodpovědný a
kritiku SNS odmítli.
V médiích byl krok spojován s aférou,
která krátce před tím vypukla v souvislosti
s ministrem školství Peterem Plavčanem
– nominantem právě SNS. Ten upadl do
podezření, že se na jeho ministerstvu
netransparentně rozdělovaly peníze
z evropských fondů na vědu. Podle
některých informací měly z takto
rozdělovaných peněz profitovat firmy blízké
SNS, naopak významné univerzity nebo
Slovenská akademie věd neuspěly. Koalice
sice veřejně na odchod Plavčana z funkce
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na rozdíl od opozice netlačila, ale Danko se
podle některých komentářů snažil kritiku
ministra jmenovaného za SNS překrýt
vyvoláním koaliční krize.
Zbylé koaliční strany ovšem odmítly
Dankovi během několika kol koaličních
jednání v něčem zásadním ustoupit. Naopak
premiér Fico oznámil, že z vlády odvolá
ministra školství Plavčana. Danko ustoupil
a Plavčan sám podal na svou funkci demisi.
Předseda SNS si však následně vzal několik
dní na rozmyšlenou a řekl, že zváží odchod
SNS z vlády a svůj vlastní úplný odchod
z politiky. V obou případech se ale rozhodl
pro setrvání. Takže jediným dosavadním
výsledkem vládní krize je odchod
ministra za SNS a rozhodnutí, že strany
budou dále jednat o koaličním dodatku či
přeformulování koaliční smlouvy. Danko a
jeho SNS proto vyšla z dosavadního průběhu
krize jako hlavní poražený. První průzkumy
už signalizují pokles volební podpory pro
SNS.
Ani v posledních dnech srpna nebyla ale
krize ještě úplně uhašena, protože politici
SNS se veřejně několikrát vyjádřili, že
zvažují možnost podpořit návrh opozice
na odvolání ministra práce, sociálních
věcí a rodiny za stranu Smer Jána Richtera.
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Ten čelí kritice za případ sexuálního
zneužívání v resocializačním zařízení
Čistý den v Galantě. Ministr na případ
údajně nereagoval dost rychle a nevyvodil
z něj hned důsledky. Richter ovšem patří
k užšímu vedení své strany a premiér Fico
jeho odvolání zásadně odmítá. Pokud by
SNS odvolání Richtera skutečně podpořila,

vedlo by to pravděpodobně k dalšímu otřesu
už nyní nestabilní koalice. Danko, o kterém
se ještě nedávno mluvilo jako o možném
nástupci Roberta Fica v čele určitého
politického směru na slovenské politické
scéně, ale z událostí posledních týdnů
vyšel jako nevyzpytatelný a do určité míry
i nešikovný politik.

Česká republika: Volební favorit pod tlakem aféry
Tradiční letní okurkovou sezonu na počátku
srpna notně rozčeřila žádost policie,
aby Sněmovna zbavila imunity a vydala
k trestnímu stíhání předsedu hnutí ANO
Andreje Babiše a prvního místopředsedu
téže strany Jaroslava Faltýnka. Podstatou
obvinění má být již rok se táhnoucí aféra
kolem dotace na farmu Čapí hnízdo.
Na jejím místě dříve stojící zchátralou
usedlost totiž kdysi koupil jeden z podniků
holdingu Agrofert a zrekonstruoval ji na
moderní školící a zábavní centrum zvané
Čapí hnízdo. Na rekonstrukci ovšem byla
použita dotace z fondů Evropské unie, a to
z programu určeného na podporu malého
a středního podnikání. Dotace ve výši 50
milionů korun byla přidělena poté, co se
firma usedlost vlastnící vydělila z holdingu
Agrofert a měla po určitou dobu anonymní
vlastníky. Po vyčerpání dotace se firma
zase vrátila do náručí holdingu Agrofert.
Právě tato operace má být zřejmě důvodem
vyšetřování, zda nedošlo k dotačnímu
podvodu, protože Čapí hnízdo se „malým
Zpravodaj 9/2017

a středním podnikem“ stalo jen na dobu
přidělení dotace. Jak Andrej Babiš,
tak jeho první stranický zástupce byli
v inkriminované době v řídících orgánech
Agrofertu. Vše se událo ještě v době před
jejich nástupem do stranické politiky v roce
2011.
Ve Sněmovně bude v závěru srpna žádost
o zbavení imunity řešit nejprve imunitní
výbor a zřejmě šestého září následně
i plénum Sněmovny. Drtivá většina
poslaneckých klubů již dalo najevo, že
návrh na vydání obou poslanců podpoří,
takže je pravděpodobné, že Babiš i Faltýnek
o imunitu přijdou. Šéf hnutí ANO Andrej
Babiš možné obvinění odmítl a označil
celý případ za provokaci a pokus ovlivnit
prostřednictvím policie výsledek voleb.
Zatím není vůbec jasné, jaký dopad
bude mít případ na preference voličů.
V předprázdninových průzkumech
Babišovo hnutí ANO jasně vedlo. Během
letních měsíců žádné z velkých agentur
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v české republice průzkumy neprovádějí.
Stále tedy existují dvě možnosti: aféra může
hnutí ANO stát část voličů nebo může
naopak jeh voliče utvrdit a mobilizovat.

Předvolební doba přinesla v České republice
také jeden politický rozvod. Dlouho
propagovaná a všemi stranickými orgány
v obou formacích schválená koalice lidovců
(KDU-ČSL) a starostovského hnutí (STAN)

se nakonec na počátku července rozpadla.
V ulicích měst již visely její předvolební
billboardy, když lidovecké vedení rozhodlo,
že chce jít do voleb v jiném aranžmá. Lidovci
starostům nabídli, že mohou vstoupit
na jejich kandidátku, která už nebude
koalicí, ale pouze listinou KDU-ČSK
s podporou STAN. STAN ovšem na
nabídku trochu překvapivě odpověděl
rezolutním odmítnutím a rozhodl
se kandidovat samostatně. Zpočátku
se zdálo, že by STAN mohl k hranici
pěti procent posunout další z českých
miliardářů Dalibor Dědek, který chtěl
stranu nejen podpořit, ale také za ni
kandidovat do Sněmovny. Po zhruba
dvaceti dnech ovšem kandidaturu
vzdal, když ho média začala srovnávat
s Babišem a mluvila o další straně
„koupené“ miliardářem.
Do voleb se nakonec do srpnové
uzávěrky přihlásil rekordní počet stran.
O hlasy českých voličů se bude ucházet
celkem 31 stran, ovšem ne všechny
postaví kandidátky ve všech 14 volebních
krajích, kterými jsou kraje a hlavní město
Praha. Ostrá kampaň se rozjede od počátku
září.

Autor: politolog Petr Sokol
Fotografie: Andrej Babiš, autor: David Sedlecký, wikipedia.org
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Sport
Český cyklista Roman Kreuziger vyhrál
první ročník náročného jednorázového
závodu Pro Ötztaler 5500 se startem a cílem
v rakouském Söldenu. Po 217 kilometrech,
během kterých jezdci nastoupali 5500
výškových metrů, zvítězil před Slovincem
Simonem Špilakem. Šestý skončil další český
závodník Jan Hirt. Kreuziger strávil na cestě
za prvním vítězstvím v sezoně a tím pádem
i premiérovým triumfem v barvách stáje
Orica-Scott v sedle šest a půl hodiny.
--Romana Labounková získala na mistrovství
světa horských kol ve Val di Sole stříbrnou
medaili ve fourcrossu. Svou medailovou
sbírku, do níž patří stříbro z roku 2012 a
dva bronzy, tak rozšířila o další cenný kov.
Titul z loňského roku obhájila Australanka
Caroline Buchananová.

--Česko získalo na atletickém mistrovství světa
tři medaile. Zlatou, stříbrnou a bronzovou.
O všechny se postarali oštěpaři. Nejdřív
triumfovala česká oštěpařská jednička
Barbora Špotáková. V Londýně zvítězila
i nad mladšími soupeřkami a vybojovala
také první medaili pro český tým. A hned
zlatou. I když patří Barbora Špotáková
dlouhodobě mezi světovou špičku, vítězství
z velké soutěže vybojovala po pěti letech a
také poprvé od doby, co se jí narodil syn
Janek. Loni na olympijských hrách v Rio
de Janeiru i po zlomenině získala bronz a
rozhodla se pokračovat. A Londýn potvrdil,
že to byl správný krok. Stříbro a bronz pak
přidali Jakub Valdejch a Petr Frydrych.

Text: Zdeňka Kuchyňová, České Rádio

***

PRODEJ NEMOVITOSTÍ BEZ STAROSTÍ

INZERCE

Prodáváte svůj dům či byt? Nebo znáte někoho, kdo chce svoji nemovitost prodat?
Doporučte nás = my získáme zakázku = Vy bonus 15% z provize!
Těšíme se na Vaše zavolání.
AGENTUR PAZDERA, 044 933 07 33, www.pazdera.ch, www.agenturpazdera.cz
13-09-002
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Opustili nás

In memoriam
Pavel Kantorek *17. 5. 1942 - †3. 8. 2017

Z

emřel mi přítel. Znali jsme se již
z Brna. Přilétal ke mně do Curychu
z kanadského Toronta každoročně od
roku 1973 na „pracovní prázdniny“ až do
roku 1989. To u mne nocoval a přes den
kreslil v mé tiskárně. Přivedli jsme na svět
deset knížek a třicet kalendářů kresleného
humoru.
Později bydlel párkrát u hodné paní a její
byt nazýval „Hotel Czech“. Jednou přijeli za
ním do Curychu i jeho rodiče a bratr. Když
se oženil s o hodně let mladší děvčicí, bydleli

zase u mě. Naposledy už zase sám v roce
2008. Po té jsme se vídávali v Praze na jeho
výstavách a knižních veletrzích.
Z mé sbírky originálů kreseb jsem
zorganizoval Pavlovi k jeho sedmdesátinám
v roce 2012 výstavu v knihovně Libri
prohibiti v Praze, pod záštitou Ivana Havla,
bratra zemřelého prezidenta republiky.
Pavel spolupracoval s mnohými exilovými
periodiky a své povídky ve Zpravodaji mohu
doplňovat jeho kresbami.
Text a foto: Milan Cimburek
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Za drakem na hrad Lenzburg

A

si jako každý rodič teď dělím svůj život na dobu před dětmi a s dětmi. V době před
dětmi jsme s manželem rádi jezdili po českých hradech a zámcích. S příchodem dětí
jsme však tuto společnou aktivitu omezili, vlastně skoro úplně zrušili. Vždyť kterýpak
průvodce by si přál absolvovat prohlídku se řvoucím miminem/vzteklým batoletem/
protivným předškolákem? Jsem ráda, že se postupně se k naší dřívější zálibě vracíme,
akorát že neobjevujeme české zámky, ale ty švýcarské. Už jsme byli na Chillonu,
Grandsonu, a minulou neděli jsme se vypravili na hrad Lenzburg. Tady k návštěvě s
dětmi přímo vybízí, protože pro ně mají přichystánu spoustu skvělých aktivit. A na své
si tady samozřejmě přijdou i historie chtiví dospělí.
Hrad Lenzburg byl vystavěn ve středověku
na kopci nad stejnojmenným městem.
Celý hradní komplex je velmi rozsáhlý,
kromě reprezentativních a obytných
prostor, které obklopují nádvoří hradu, se
můžete projít i krásnou barokní zahradou
a z hradeb se podívat do okolí.
Příjezd
Hrad Lenzburg se nachází v kantonu
Aargau, něco málo přes hodinku jízdy
autem z Bernu a půl hodiny z Curychu.
Pokud byste se sem vypravili vlakem,
z nádraží vás sem doveze autobusová linka
č.391.
Cca 250m metrů pod hradem je placené
parkoviště, platí se jeden frank na hodinu.
Cesta od parkoviště nahoru ke hradu je
sjízdná s kočárkem, ale ten pak stejně
musíte nechat zaparkovaný za hradní
branou na místě k tomu určeném. Ale
vzdálenost od parkoviště není nic, co by
nezvládly dvouleté děti (ověřeno).
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Cestujeme

Po cestě ke hradu budete míjet i „Hrad“
Waldegg, což je několik dřevěných domečků
v lese, sloužících dětem jako hřiště v
přírodě. Ale doporučuju návštěvu nechat až
na zpáteční cestu, kdy si tady děti mohou
hrát na rytíře s korunami, meči a štíty, které
si vyrobí na hradě. K tomu se však ještě
dostanu.

Novější legenda praví, že v noci předtím, než
se k jeskyni dostali rytíři, položil drak (tedy
vlastně dračice) v jeskyni vejce, které bylo
po staletí ukryto ve škvíře v jeskyni a až po
nějaké době se z něj vyklubal mírumilovný
drak Fauchi. Ten v současné době vítá malé
i velké návštěvníky ve své jeskyni.

Legenda o drakovi

Na hradě Lenzburg se můžete dozvědět,
jak se zde žilo od pozdního středověku do
poloviny 20.století. Každé ze tří pater je
věnováno jinému období (pozdní středověk,
renesance/baroko, 18./20.století). Prohlídka
není s průvodcem, ale v každém patře
najdete brožuru (v němčině, angličtině a
ve francouzštině) s popisem jednotlivých
pokojů, zařízení a stylu bydlení té doby.
Krátké videoprojekce vám přiblíží život a
práci dřívějších obyvatel hradu.

V dávných časech žil na kopci v hluboké
jeskyni hrozný drak, který ničil místním
obyvatelům jejich pole a domy. Jednoho
dne se objevili dva rytíři, bratři Bertram a
Gurtram. Obyvatelé je prosili, aby je zlého
draka zbavili. Jednou brzy ráno tedy rytíři
nasedli na koně a vydali se k dračí jeskyni.
Tam už jej čekal drak, který je dopředu
vycítil. Mladšího z bratrů, Bertrama, sežral,
ale staršímu Gurtramovi se potom podařilo
pomocí kopí a meče draka zabít. Ještě než
drak vydechl naposledy, stihl vyplivnout
rytíře Bertrama ze svého chřtánu. Vděčná
hrabata z Lenzburgu pak dovolila rytířům
jako odměnu za jeho hrdinský výkon
postavit na kopci hrad.*
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Wohnmuseum – muzeum bydlení

Pro děti je i tato část zajímavá – aspoň zjistí,
že ne vždy lidé měli k dispozici mikrovlnku,
kávovar nebo talířky s designovými motivy
jejich oblíbených pohádkových postaviček.
Dětské „muzeum“
Raději než muzeum bych používala slovo
kreativní dílna a herna. Muzeum je jen malá

Zpravodaj 9/2017

Wohnmuseum

část úplně nahoře v podkroví, která byla v
době naší návštěvy věnována mořeplavectví
a dobývání Antarktidy.
V kreativní dílně si pak můžou děti z
množství dostupných materiálů (barevné
papíry, kartony, pastelky, flitry, barevné
kamínky…) vyrobit královské koruny,
rytířské meče nebo štíty.
Díky množství dětských kostýmů se holčičky
můžou proměnit v krásné princezny a kluci
v udatné rytíře.

Foto: Ráj pro princezny

Rytíři a šlechta v raném středověku
Když přejdete po cimbuří do další části
hradu, dozvíte se o životě, vzdělávání a moci
rytířů v raném středověku.

Cestujeme

Schlosscafé
Pokud si chcete chvilku odpočinout, můžete
si vychutnat kávu, zákusek, salát nebo
zmrzlinu ve vnitřních prostorách nebo na
terase zámecké kavárny. Kromě toho je
možné udělat si vlastní piknik na nádvoří.
Fauchifest
My jsme návštěvu hradu Lenzburg
naplánovali na den, kdy se tady konala
akce pro děti – Fauchifest. Byli jsme na
takovéto akci poprvé, takže jsme nevěděli,
co očekávat. Byli jsme ale překvapeni,
jaké množství aktivit tady bylo pro děti
připraveno. Na dvanácti stanovištích
mohly vyzkoušet svoji obratnost (chůze
na chůdách, chůze s vejcem na lžíci,
žonglování, skákání přes švihadlo, hula
hop…) nebo taneční a hudební schopnosti
(zumba, bubnování). Osobně si ale myslím,
že největším favoritem bylo stanoviště, kde
si mohly nechat na hlavě vyrobit různě
barevné účesy.
Foto a text: Hanka Hurábová,
* www.ag.ch
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

Kde

09.09.-17.09.2017

EHD - Dny evropského
dědictví

Chrudim

08.09.-15.10.2017

Bénichon

Bulle-Gruyère, Kanton Fribourg
www.la-gruyere.ch
Bern,
www.nachtderforschung.unibe.ch

16.09.2017
16:00-24:00

Noc bádání

22.09.2017

Chästeilet

Sigriswil, www.interlaken.ch

23.09.2017 v 16:00

Sokol Luzern - 45. výročí
svého založení

Emmenbruecke

24.09.2017 v 18:00

Koncert k znovuotevření
Lavaterhausu

Curych, www.husuv-sbor.ch
str.31

28.09.201708.10.2017

13. Zurich Film Festival

Curych, zff.com

13.10.-25.11.2017

Rendez-vous Bundesplatz

Bundesplatz Bern, zdarma
www.rendezvousbundesplatz.ch

20.10.-21.10.2017

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

v prostorách Velvyslanectví
ČR v Bernu, www.mzv.cz nebo
str.2

15.09.2017

Sedmibolestní Pana Márie

Slovensko

17.09.2017

Švýcarský federální půst

Švýcarsko mimo kanton GE

28.09.2017

Den české státnosti

Česko

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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Byt v centru Prahy 90m2, obývací pokoj, dvě ložnice, kuchyň, koupelna se sprchou
a pračkou, sep. WC, balkonek. CHF 120,--/noc, TEL. 076 325 10 30
Možnost pronájmu garáže.
17-05-02

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

***
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.

Impressum
Redakce:
Adéla Benešová,
e-mail: zpravodaj@quickline.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: adresa Svazu spolků (SSČS)
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter,
Maria Cron
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Ludmila Čarnecká
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Administrace a Inzerce
(předplatné, změny adres, nové přihlášky
na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e-mail: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch
Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-,
v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.
Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků
ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und
Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3,
6006 Luzern
Webová stránka:
http://www.svaz-spolku.ch
Obálka: Hana Blašková
Kresba na obálce: Hana Blašková
Tisk: Gastropress
Instagram:
zpravodaj_ch
Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 dní před ukončením měsíce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Zpravodaj 9/2017

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. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem,
prosím, informujte o tom redakci.
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je
nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu.
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.
V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod.
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada,
která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován
honorář.
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