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UZÁVĚRKA lednového čísla Zpravodaje je stanovena na 20. prosince 2017.
Prosím o včasné doručení veškerých článků, oznamů a podkladů potřebných
ke zveřejnění.
Další termíny uzávěrky:
25. leden 2018 (únorové číslo)
21. únor 2018 (březnové číslo)

Děkuji
red. Adéla Benešová

Volba prezidenta republiky v r. 2018
Ve dnech 12. ledna a 13. ledna 2018 se budou konat volby prezidenta republiky.
Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.
Voliči budou moci odevzdat svůj volební hlas i v prostorách Velvyslanectví ČR v Bernu.
Volit bude možné 12. ledna 2018 v době 14.00 – 22.00 hod. a 13. ledna 2018 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.
V případném druhém kole bude možno volit 26. ledna 2018 v době 14.00 – 22.00 hod.
a 27. ledna 2018 v době 08.00 – 14.00 hod.
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.
Na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bernu lze nalézt širší informaci, viz

http://www.mzv.cz/bern/cz/volby/volby_prezidenta_republiky_2018/volba_
prezidenta_republiky_v_r_2018.html
a na webu SSČS: www.svaz-spolku.ch

Kultura

Smrtící byznys proniká do Švýcarska
Jed na krysy. Rtuť. Arzen. Ředidlo. Nemrznoucí kapalina. To vše a mnoho dalších
škodlivých věcí mohou obsahovat místo účinné látky falešné léky.
V pátek 17. listopadu 2017 od 18:30 představila spisovatelka Hana Hindráková svůj nový
román Smrtící byznys, jehož hlavním tématem je právě problematika falešných léků.
Akce pro české krajany se konala v Italské Katolické Misii v Curychu a proběhla pod
záštitou spolku Beseda Svatopluk Čech.
Součástí večera bylo připomenutí výročí 17.
listopadu, předání čestného předsednictví
Jiřímu Krausovi a čestného členství
Jaroslavu Olšanskému. Akce se zúčastnilo
třicet krajanů.
Hana Hindráková zahájila své vystoupení
promítnutím knižního traileru a
vysvětlením termínu falešné léky.
„Na každé besedě se nejprve ptám účastníků,
zda už někdy slyšeli o falešných lécích.
Bohužel jsem ani jednou nedostala pozitivní
odpověď. Lidé vůbec netuší, co všechno
mohou léky obsahovat,“ říká autorka knihy
Hana Hindráková a poukazuje na nutnost
osvěty.
Mgr. Lucie Přinesdomová ze Státního
ústavu pro kontrolu léčiv vysvětluje, proč
se v lécích nacházejí i další složky, které by
tam rozhodně patřit neměly: „Například
u léčivého přípravku na mužskou potenci
padělatelé často používají obyčejný inkoust
tak, aby dosáhli modré barvy, která je tak
typická pro originál. Z našeho pohledu jde
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tedy především o snahu najít něco, z čeho je
možné přípravek vyrobit.“
Po přečtení úryvku z knihy pustila
Hana Hindráková video ukazující
improvizovanou výrobnu léků ve Švédsku,
kde padělatelé používají k míchání směsí
stavební míchačky na beton. Jeden den jsou
v nich vyráběna antimalarika, druhý den
například antibiotika a nevyhovující látky se
do léků dostanou z důvodu velmi špatných
podmínek výroby.
„Byl to pěkný a příjemný večer. Obdivuji,
co autorka už všechno v životě zvládla a
přeji jí hodně úspěchů,“ zhodnotila besedu
Karolína Kubová, Češka žijící ve Švýcarsku.
„V dětství jsem Afriku vnímala jako zemi
plnou slonů, žiraf, lvů a krásných dětí
s černými kudrnatými vlásky. Před několika
lety jsem poznala Hanu Hindrákovou, která
otevřela mou dětskou truhličku a já jsem do
ní vpustila další, tentokrát dospělé poznání.
Věřím, že v jedné věci jsme všichni stejní.
Chceme žít šťastni a v lásce. Kéž kniha
Zpravodaj 12/2017
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Smrtící byznys přinese tento vzkaz i těm,
kteří teď v zoufalství či z jiných pohnutek
vyrábějí léky s jedy,“ dodala nakonec Jana

Marie Jarolímková, předsedkyně spolku
Beseda Svatopluk Čech.
Text: Hana Hindráková, www.hindrakova.cz

Fotografie z večera str. 5-8: Tomáš a Andrea Valentovi
Zpravodaj 12/2017
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Biografie k příležitosti předání Čestného uznání a ocenění za dlouholetou práci pro
spolek Beseda Svatopluk Čech
Ing. Jiří Kraus
Letos, v roce 2017 se dožívá věku 85 let
náš přítel a významný člen spolku Beseda
Svatopluk Čech Jiří Kraus. S plným
elánem a v kruhu své rodiny se svou
věrnou průvodkyní životem Jitkou, oběma
syny, snachami i vnoučaty. Jeho životní
činorodost je u něj nejenom povahový,
ale i charakterový rys. Jirka je člověk
nápadný svou živou chůzí i pohyby, ale
hlavně bystrým pozorováním všeho
kolem. Na zevní emoce reaguje především
hlavou, přičemž na sebecelebrování si
nikdy nepotrpěl. V letošním roce se musel
podrobit dvěma operacím, z nichž se však
postupně zotavuje.
Dvě rozličné etapy jeho života probíhají
na dvou geograficky odlišných územích.
Narodil se 29. března 1932 v Turnově, kde
byl od dětství členem Sokola a později i
Skautu se jménem „Dan“. V rodném městě
vystudoval gymnázium a vysokoškolská
studia úspěšně dokončil na ČVUT v Praze.
S čerstvým diplomem nastoupil do
Pozemních staveb Liberec v mimokrajských
stavbách (Litvínov, Meziboří, Děčín) rovnou
jako stavbyvedoucí, vedl technickou skupinu
a posléze se stal provozářem. Po osmi letech
práce v terénu přešel na generální ředitelství
Pozemního stavitelství do Prahy a po
několikaměsíční stáži ve Francii převzal jako
project manager realizaci luxusního hotelu
6

Intercontinental v Praze. Investory byly
americké firmy PANAM a Bechtel Co., za
českou stranu Čedok. Přitom nezapomínal
na fakultu, kde byl vědeckým aspirantem.
V 60. letech, zejména v období Pražského
jara, se velmi politicky angažoval („20 let
komunismu už stačilo!“), a proto není divu,
že se po okupaci sovětskými vojsky v roce
1968 rozhodl přestěhovat do Švýcarska
a zde s rodinou začíná druhou etapu své
životní poutě. Je to namáhavější cesta,
ale na svobodě. V nové zemi pokračuje
ve své vedlejší činnosti jako náčelník
sokolské jednoty, včetně účasti na všech
sletech v zahraničí (po roce 1990 i v České
republice). Je činný i ve skautingu, jako bratr
Dan vede delegaci dvaceti českých skautů ze
Švýcarska a Německa na světovém Jamboree
1975 v Norsku.
V zahraničí se Jirka prosazuje i po profesní
stránce – jako stavební inženýr měl v 70.
letech na starosti stavby pro automatickou
výrobu prefa-panelů v různých evropských
zemích. V další dekádě pracuje jako
„Projektleiter“ na Blízkém Východě
v Egyptě, kde je zodpovědný za realizaci
velkých projektů za desítky milionů franků.
Posledních pět let před penzí vede podobné
projekty ve Švýcarsku a v Německu.
Hodně práce odvedl a odvádí Jirka
i ve spolcích. Koncem 70. let se, také
Zpravodaj 12/2017
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Čechy a Slováky ve Švýcarsku, je
dlouhá léta jednatelem a předsedou
revizní komise. Po roce 2000 pracoval
Jirka ve Svazu spolků jako archivář.
Spolu s doktorem Oldřichem Černým
začali shromažďovat archivní fondy

díky Jiřímu Nápravníkovi, tehdejšímu
předsedovi spolku, stává členem Besedy
Svatopluk Čech, kde od roku 1977 zastává
funkci pokladníka a od roku 1996 funkci
předsedy. Ve Svazu spolků, který sdružuje

z činnosti krajanských spolků ve
Švýcarsku z druhé poloviny 20. století.
Za tuto práci mu tehdejší ministr
vnitra Jan Kubice udělil v roce 2012
státní vyznamenání – medaili „Za
zásluhy o české archivnictví“. Byl to
dík za mnohaletou práci pro krajanské
spolky, přičemž Jirkova spolupráce
s Národním archivem pokračuje dále.
Svým hudebním nadáním těší Jirka ostatní
jako varhaník v České katolické misii ve
Winterthuru.

Milý Jirko, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi pro spolek udělal a děláš. Jsi nám inspirací
a je pro nás čest s tebou spolupracovat. Přejeme Ti mnoho zdraví a spokojenosti a těšíme se
na mnoho dalších společně strávených chvil s Tebou.

Zpravodaj 12/2017
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Dr. med. Jaroslav Olšanský
Zasloužilý člen Spolku Beseda Svatopluk
Čech, Jaroslav Olšanský, se narodil v roce
1930 na Moravě. Maturoval na gymnáziu
v Ostravě, a poté absolvoval lékařskou
fakultu Palackého univerzity v Olomouci
(1957). Po studiích pracoval kratší dobu
jako důlní lékař na obvodě Poruba, později
přestoupil na plicní oddělení, zároveň
zastával funkci sportovního lékaře.
Počátkem roku 1971 odjel za manželkou
do Švýcarska, kde pracoval jako „Oberarzt“
v léčebném zařízení ve Waldu. Odtud přešel
v roce 1978 na kliniku v Lindenheid jako
internista a zde působil až do penze.
Již počátkem 90. let se aktivně zapojil,
dí ky
Jirkov i
Nápravníkovi,
do práce ve
spolku Beseda
Svatopluk Čech.
I když Jaroslav
Olšanský pracoval po celý život
jako lékař, velmi
rád se věnoval
své druhé zálibě,
totiž literatuře a
historii. Proto byl
pro spolek velkou
posilou a svého
koníčka uplatnil

i později ve Svazu spolků při získávání kvalitních odborných historiků a spisovatelů
pro vzpomínkové oslavy TGM a 28. října.
Jeho zásluhou jsme poznali celou plejádu
zajímavých osobností (Kvaček, Broklová,
Fidler, Tomeš a další). Jaroslav pěstoval a
rozvíjel styky s českými vysokými školami, archivy a ústavy, jako jsou Univerzita
Karlova či Masarykův ústav, které při svých
pravidelných cestách do ČR navštěvuje.
Jaroslav Olšanský pracoval od konce
90. let v předsednictvu Svazu spolků ve
Švýcarsku, kde byl krátce jednatelem, a pak
měl na starosti agendu tištěného měsíčníku
Zpravodaj. Spolu s předsedou Besedy
Svatopluk Čech Jiřím Krausem byl členem
redakční rady časopisu a s redaktory velmi
aktivně spolupracoval až do roku 2008.
Když spolek Beseda slavil v březnu 2010
výročí 100 let od svého založení, bylo
Jaroslavu Olšanskému rovných 80 let.
Právě on měl podstatný podíl na přípravě,
organizaci a úspěchu této oslavy, připravil
kompletní dokumentaci a přednášku
o básníku Svatopluku Čechovi, po kterém
se spolek jmenuje.
Jaroslav se ve svém věku aktivně věnuje
sportu i spolkové činnosti, a při tom
nezanedbává svou početnou rodinu, dcery,
syny i vnoučata.

Milý Jaroslave, děkujeme Ti za Tvou dosavadní práci a přejeme
Ti do dalších let hodně zdraví a pracovního elánu jako doposud.
Beseda Svatopluk Čech
8
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Nad knihou o Ing. Bohumilu Modrém
Titul: Jáchymov
Autor: Josef Haslinger
Německy vydalo nakladatelství S. Fischer 2011, česky nakladatelství "Jota", Brno 2012
Kniha se mně dostala ponejprv do rukou v
němčině. Přečetl jsem ji za pět večerů. Když
jsem se na ni ptal později u mého knihkupce
v Ostravě, řekl jen tak lakonicky, když se
shýbl pod stůl: "... Ani moc nejde". Ve stejné
době již běželo v Německu druhé vydání
knihy. Chtěl jsem o ní psát pro Zpravodaj
dříve, bohužel činím tak až nyní. Mrzí mě
to, ale snad i doba předvánoční bude dojmy
čtených řádků umocňovat.
Krátký článek nemůže být dokonalou
presentací celého díla. Není však z
díla nesnadné vyvodit jasnou realitu
společenských a především politických
poměrů, jak se u nás vyvíjely na všech
úsecích života od roku 1948 a především
jak rychle.
Jak v uvedeném roce bylo bouřlivě vítáno
naše národní hokejové mužstvo za dvě
medaile (jedna olympijská) ze Švýcarska!
Ještě bouřlivěji bylo po českém území vítáno
i za přítomnosti nejvyšších představitelů
státu v roce 1949 za zlatou medaili ze
Švédska. A co o rok později? Před odletem
do Londýna bylo mužstvo zatčeno. Později
postaveno před státní soud a zde odsouzeno.
Tresty 8 měsíců až deset let byly vyhlášeny za
vlastizradu, která se při revizi procesů, léta
Zpravodaj 12/2017

později, neprokázala. A o újmě na sportovní
kariéře hráčů, na zdraví a na společenskopolitických pokořeních, vůbec nic. V knize
o československém hokeji z konce 1969 je
tato kapitola odbyta na jedné a půl stránce.
Justiční zvrhlost komunistické moci jako by
nebyla.
Postava Boži Modrého je v celém románu
centrální, autor čerpá z obsáhlých vyprávění
mladší dcery Blanky, která v době zatčení
otce byla v předškolním věku a samozřejmě
obdivovala svého otce celou svou dětskou
bytostí. Navíc pozorovala utrpení své
matky, původem Švýcarky. Boža Modrý byl
člověk, intelektuál, architekt a sportovec
světového formátu. Odseděl si celých pět let.
Pracoval převážně na "uranu" v Jáchymově.
Nedostatečná strava, nedostatek odpočinku
i nuceně zanedbávaná ochrana proti
uranovému prachu vyvolaly brzy oslabení,
po němž se později projevilo onemocnění
kostní dřeně a to byl počátek umírání (Boža
zemřel v roce 1963).
Po propuštění se dostává Ing. Modrému
aspoň
n e p at r n é h o
morálního
zadostiučinění. Je mu povoleno dohlížet
na tréningy několika vybraných brankařů
při representačních soustředěních. Jeden
9

Kultura

takový kurs probíhal v Ostravě v r. 1958.
Byl jsem tehdy poslán z nemocnice v
Opavě do kursu pro oddělenské lékaře, pro
transfusní službu. Někdy uprostřed kursu
nám řekl zástupce šéfa krajské stanice:
"Kolegové, odpolední přednášky se konají
ve vedlejším pavilonu, ne zde na stanici".
Staniční sestra při obědě v jídelně mi šeptla
do ucha: "Transfuzi dostane jakýsi Modrý,
velký sportovec". Já jsem byl trochu víc v
hokeji orientovaný, a tudíž věděl, oč jde... Na
druhý den však sestra o tom vůbec nechtěla

mluvit, řekla mně jen: "Proběhlo to... jako
normál...". Později jeden z brankařských
nadějí prohlásil v tisku: "Pro mne je Boža
Modrý vzor". A také skutečně několik roků
pro něj vzorem byl.
Závěrem: Rakouský spisovatel byl otřesen
vyprávěním Modrého mladší dcery Blanky.
My čtenáři jsme mu za zpracování jednoho
osudu světového sportovce velmi vděčni. Je
to pro nás závazek učit se dějiny na osudu
těch, kteří se stali obětmi politické tyranie,
representované komunistickou stranou.

Autor: MUDr. Jaroslav Olšanský, s přáním pěkných Vánoc

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BADEN
#
Vás srdečně zve na poslední,

42. Česko-Slovenský ples
který se koná v sobotu 27. ledna 2018

ve velkém kongresovém sále „TÄGERHARD“ ve WETTINGENu.
Otevření sálu v 19:30 hodin
Vstupné: CHF 50,-, mladí do 25 let a penzisté CHF 40,-

K tanci hraje Big Band NOSTALGIE SWINGERS
Úbor večerní, společenský

Předprodej vstupenek: Jaroslava Krump 056 442 40 93
Večerní pokladna v předsálí je otevřena do 21:00 hodin

Postkonto: SOKOL Baden, 60-125441-6 IBAN: CH02 0900 0000 6012 5441 6
Informace:
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jarka.krump@hispeed.ch, vm.guenter@hispeed.ch, www.sokol.ch
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Vzpomínky

První návštěva prezidenta Václava Havla
ve Švýcarsku
Vraťme se na okamžik o 27 let zpátky. Tehdy
skoro rok po svém zvolení navštívil V. Havel
už jako prezident poprvé Švýcarsko. Pozvání
ani organizace jeho návštěvy nebyla lehká.
Celá akce začala na výboru Svazu čs. spolků
na jaře roku 1990 v Bernu. Tehdy jsme
přijeli na schůzi výboru, já jako jednatel
Svazu a Jirka Nápravník jako člen jeho
předsednictva, o něco později a překvapila
nás trochu napjatá atmosféra přítomných.
I tehdejší předseda Svazu Mikuláš Mičátek
vedl jednání poněkud "úředněji" než bylo
jeho zvykem. Dr. Mičátek totiž byl známý
svým přátelským způsobem jednání,
kdy ale přesto prosadil politiku a názory
předsednictva u krajanských spolků a byl
velmi oblíbený.
Záhy jsme poznali, Jirka i já, důvod
k tomuto formálnímu jednání. Byli to dva
mladíci, sedící na druhém konci stolu
s jednou mladou ženou. V průběhu jednání
jsme se dozvěděli, že to jsou nový konzul
a velvyslanec republiky a jejich sekretářka
na Ambasádě v Bernu. Nový velvyslanec
tehdy prohlásil, že všechny aktivity pro
krajany bude provádět se souhlasem
Svazu čs. spolků ve Švýcarsku, což bylo
velmi sympatické. Nový konzul nám řekl,
že se bude snažit prosadit, aby krajané
s československým pasem platili za hotely
Zpravodaj 12/2017

v republice stejně, jako občané tam žijící a
nikoliv dva až třikrát více, což se podařilo
během několika měsíců.
Jedním z hlavních bodů jednání byla otázka
eventuální návštěvy prezidenta u nás. My
jsme uvažovali o květnu nebo začátku léta
1990, ale velvyslanec sdělil, že se návštěva
musí spojit s nějakým státním aktem
(Bundesrat).
Velvyslanec měl totiž s podobnou návštěvou
zkušenosti z ledna 1990 jako zaměstnanec
Ministerstva ZV, když byl pověřen
ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem,
resp. jeho náměstkem Jaroslavem Šedivým,
pozdějším velvyslancem ČR ve Švýcarsku,
organizací návštěvy V. Havla v Německu.
A Němci připravili pro našeho prezidenta
neskutečné přivítání, když stáli v řadě, vedle
dvou třech vládních činitelů NDR včetně
premiéra Lothar de Maiziere (nezaměňovat
s nynějším německým ministrem vnitra
Thomas de Maiziere), politici kancléř
Helmuth Kohl, ex-kancléř Willy Brandt,
ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher,
premiér Bavorska a šéf CSU Franz Josef
Strauss a mnozí další. Takovou úctu projevili
vůči novému čs. prezidentu (i když měl
tento při příjezdu poněkud kratší nohavice
- chyba protokolu), hlavně za jeho aktivní i
pasivní odpor proti komunizmu.
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Prezident V. Havel byl tehdy velmi žádaný
a měl četná pozvání ze zahraničí. Mluvil
dokonce před kongresem Spojených států.
Takže na nás přišla řada až v listopadu
1990, kdy jeho návštěva byla spojená
s udělením Duttweilerovy ceny (založil
Migros), i s návštěvou členů Bundesratu.
Bylo to 22. listopadu 1990 a organizací
jeho setkání s krajany byl pověřen spolek
Beseda Svatopluk Čech, a to jak od Svazu
čs. spolků, tak i od Československého
velvyslanectví v Bernu. Proto hlavní zátěž
spadla na J. Nápravníka a J. Krause. Sál
jsme zajistili v Tonhalle Kongresového
centra v Curychu (skoro 6.000 Fr). Mimo
to podporu Securitas a další činnosti,
spojené s organizací setkání (přes 2.500
Fr.). Redaktor Rudolf Němeček věnoval
návštěvě prezidenta zvláštní kompletní číslo
Zpravodaje (5.000 Fr.) a značná částka padla
na administrativní přípravu a na reklamu
(téměř 2.500 Fr.).
Z výboru Sv. Čecha měl Jirka Nápravník
na starosti zajištění sálu a organizační
problémy s tím spojené, zatím co já se staral
o finanční zajištění akce včetně vlastnoručně
vyhotovených a rozmnožených "vstupenek"
s čísly řad a pozvánek. Protože jsem měl v
období před návštěvou množství telefonátů,
jak do práce, tak i domů, instruoval jsem
pracovnice naší firmy, které přijímaly
telefony, co mají tazatelům říci, protože jako
Projektleiter jsem nebyl vždy k dispozici.
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Přímo v budově Tonhalle se J. Nápravník
staral o sál v I. poschodí, kde bylo hlediště i
jeviště, zatím co já zřídil ve vestibulu přízemí
tři příruční pokladny s velikými kartony
na vybrané peníze a vstupenky (obsazení
pokladen: Věra Koppová se sestrou Vlastou
Suterovou, Jitka Krausová a já). Vstupné
jsme stanovili na 10,00 Fr. na osobu, což
většina zaplatila, až na nově přišlé krajany
z republiky (gratis) a na několik osob, např.
jeden lékař z kantonu Zug se zavedenou
soukromou praxí, zřejmě velmi chudý, který
hlasitě prohlašoval, že je to "skandál" vybírat
na Havla. Asi si ten dobrák myslel, že pro
Havla nám švýcarské organizace poskytnou
veškeré služby a místnosti zadarmo!
Na počátku návštěvy nastala kritická situace.
Stovky návštěvníků stály před Kongresovým
centrem dlouho před začátkem, ale
Securitas nechala všechny dveře zavřené.
Prý musí všechny prostory prohledat, zdali
není někde ukryta bomba. Takže namísto
pozvolného plnění řad návštěvníků v
hledišti byly dveře otevřeny až o půl hodiny
později, kdy se lavina návštěvníků přivalila
do vstupního prostoru s pokladnami.
Securitas naprosto zklamala při řízení a
usazováni hostů do řad, což nezachránili
ani početní skauti, kteří měli pomáhat při
zabírání míst v jednotlivých řadách. Situace
se zklidnila, až když na jeviště přišli hosté
z Československa. Vedle V. Havla to byli
kancléř Karel Schwarzenberg, dále politici
Michael Žantovský, Jan Kalvoda, Václav
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Klaus a další. Předseda Svazu M. Mičátek
zahájil jednání a představil všechny politiky
z republiky.
Největší úspěch sklidil za svůj projev
prezident V. Havel, který se krátce vrátil
do období komunizmu, zavírání a věznění
lidí, kteří nesouhlasili s komunistickou
diktaturou a hlavně uvedl pronásledování
desetitisíců normálních občanů, jejichž
rodinám komunisté zkazili život, jejich
dětem zabránili pokračovat ve studiích na
školách a podobné přehmaty diktatury.
Proto V. Havel ocenil práci krajanů, kteří
se rozhodli opustit republiku. I další řečníci
prohlásili, do jaké situace přivedli naši
zemi komunisté za 40 let jejich režimu. Oni
neřídili, ale "zřídili" naši republiku.
Protože se všichni diváci do sálu nevešli,
byly projevy vysílány ve všech přilehlých
prostorách budovy. Sál byl slavnostně
vyzdoben a na jevišti stáli při proslovech
sokolové i skauti ve svých krojích spolu
s prapory.
Prezident V. Havel byl s námi téměř dvě
hodiny, pak musel odejít na oficiální
převzetí Duttweilerovy ceny a na další
jednání se členy Bundesratu. V Tonhalle
však pokračoval program dále, hlavně
diskuzí mezi krajany a politiky. Tím jsme
se dozvěděli hodně detailů o současné
i budoucí politice čs. vlády.
Rád bych se zmínil pro informaci
o praktické příhodě v Tonhalle v souvislosti
Zpravodaj 12/2017

s pokladnami 1+2+3. Po skončení akce
mně předali všichni, resp. všechny výběrčí
vybrané peníze, abychom je mohli společně
spočítat (u mého saka do jedné kapsy
náprsní a do dvou kapes postranních).
Nechtěli jsme vybrané peníze přepočítávat ve
vestibulu, kde byly ještě stovky návštěvníků,
raději zajdeme do sousední restaurace, kde
můžeme v klidu u stolu spočítat příjmy. Ale
chyba lávky! V té restauraci bylo několik
desítek návštěvníků z Tonhalle, kteří nám
gratulovali k právě ukončené akci a všichni
se nahrnuli k nám. Takže jsme se vrátili
do vestibulu a tam u pultu ve stoje zjistili
výsledky obsahu mých tří kapes: bylo to
téměř 16.500 Fr., takže přebytek 850 Fr. jsme
mohli poukázat Svazu.
Dlužno poznamenat, že tehdy před 27 lety
jsme mohli náklady a příjmy počítat na
tisíce franků, hlavně v důsledku podpory
krajanů na odstranění komunismu, zatím co
dnes se musíme spokojit při organizaci akcí
maximálně se stovkami franků a využívat
podpory MZV.
Celkový počet návštěvníků přesáhl značně
číslo 2000. Například na balkoně tvaru ulity
pro 30 - 50 lidí se tísnilo v sedě i ve stoje
na 150 diváků. Po 22. 11. 1990 jsme byli
rádi, že máme akci za sebou a potěšilo nás,
že jak ze strany Svazu čs. spolků, tak i od
Československého velvyslanectví se našemu
spolku Beseda Svatopluk Čech dostalo
ocenění za přípravu a organizaci setkání
krajanů s prezidentem.
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Myslím, že i nové krajany, kteří přišli
z republiky a nyní pracují ve Švýcarsku,
budou tyto osobní vzpomínky zajímat.
Zvláštní pořadač o první návštěvě
prezidenta V. Havla ve Švýcarsku se všemi

detaily i se zvláštním číslem Zpravodaje se
nacházejí v Národním archivu v Praze, kam
byly předány spolu s ostatními archivními
fondy Svatopluka Čecha v říjnu 2008.

Autor: Jiří Kraus, Beseda Svatopluk Čech
Winterthur, 11. 11. 2017

Vzpomínka na letošní Cernay
„Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo
stát?
Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být?
Dívky je tu během dne otrhaly do jedné.
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?...“
Nevím proč, ale text známé písně se mi
vybavuje, když zabočuji od silnice ke
vchodu na válečný hřbitov ve francouzském
městečku Cernay. Nerad navštěvuji
válečné hřbitovy. Čiší z nich neosobnost,
jednotvárnost uniforem, nesmyslnost
válek a hlavně přehlížení a ničení hlavního
výtvoru božského ducha – člověka. Před
očima se mi rozprostřel les křížů stojících
v symetrických řadách. Kam se podívám
kříže, kříže, kříže.
„…Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu.
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?...“
České zpěvačky mi prominou, ale v uších mi
zní smutný a hrubý hlas Marlene Dietrich.
Její chladná až hřbitovní interpretace známé
14

písně mi lépe vyjadřuje atmosféru tohoto
místa. Proplétám se pomalu mezi hroby a
mířím k pomníku s českým lvem. Jednoduše
řešený pomník navrhl akademický architekt
Vilém Kvasnička. Ztvárnění projektu nese
vizitku Vladimíra Štrupla, ale na tyto
detaily nechci myslet. Světle šedá barva
kamene je bez života. Kontrastuje se zbytky
barvy travnatého okolí. Stejný kontrast
nabízí vylidněný hřbitov a okolní zástavba.
Vojenský hřbitov v Cernay leží na kraji
městečka. Sevřen do kleští dvou silnic a
obklopen zástavbou domů a domků, nad
kterými se směrem na severozápad zvedá
kopec, označený na mapě podivným
německým jménem Hartmannswillerkopf.
O tuto strategickou vyvýšeninu se v první
světové válce sváděly těžké boje. Přes 30 000
vojáků tu naposledy vydechlo a nejméně
dvakrát tolik ozbrojenců si odtud odneslo
zranění. Již v roce 1915 se vžilo mezi
vojáky obou bojujících stran výstižnější a
brutálnější označení „Žrout lidí“. Nebojte
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se, nebudu probírat historii jedné velké
války. Nebudu analyzovat důvody střetu
dvou velkých armád. Není to důstojné
tohoto místa. Zde kolem leží ti, kteří za něco
bojovali. Ale za co?
„…Muži v plné polní jdou, do války za zemi
svou.
Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?...“
Šedé kříže, tmavé tabulky se jmény, mlčky
čtu: Tlustý František, Hrnčíř Antonín,
Klement Josef, Boháč František, Smedal
František, Vaňac Robert, Altman Josef –
jestli Pepík Altmanů věděl, kam s plnou
polní pochoduje? Za jakou zemi? Josef
Zpravodaj 12/2017

Altman se narodil v Crhově okr. Zábřeh.
Před 1. sv. válkou žil v Houstoně ve státě
Texas (USA). V říjnu 1917 se dobrovolně
přihlásil do československých legií. 22.
srpna 1918 padl v boji u obce Michelbach
v daleké Francii. Kuchta Jaroslav, Verner
Václav, Štolba Alois, Doucha Karel… Jaká
byla jejich motivace vrhnout se do válečné
vřavy? Na co spoléhali, když se snažili
vyhnout střepinám vybuchujících granátů?
Jaké byly jejich myšlenky při střelbě na
vojáky v zákopech na druhé straně fronty?
Jaké byly jejich pocity, když bodali, sekali
a zabíjeli? Švach Josef, Talský Oskar,
Zvonek Alois, Aigl Jan – pocházel z Poličky.
15
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Bojoval na východní frontě, kde se dostal
v červenci 1916 do ruského zajetí. Rok na
to vstoupil do legií. 15. září roku 1918 padl
v severním sektoru fronty nedaleko obce
De la Doller. Hruška Adolf, Černý Metoděj,
Snajor Josef, Durda František. Správně se
jmenoval Durďa a narodil se v roce 1895
v Těšově u Uherského Brodu. Počátkem
války bojoval na východní frontě, kde byl
zajat. V listopadu 1917 vstoupil do legie,
s kterou se přemístil na západní frontu. 15.
září 1918 zemřel v jednom polním lazaretu
na následky otravy plynem.
„…A kde jsou ti vojáci, co se s nimi mohlo
stát?
A kde jsou ti vojáci, kde mohou být?...“
Neustále slyším ten smutný hlas. Písnička
i hlas Marlene Dietrich mě doprovází i při
čtení jmen zde pochovaných vojáků. Jejich
osudy byly různé. Jejich životní cesty byly
krátké a často i podivné. Zaznamenal je
někdo? Vyprávěl někdo o jejich životních
snech a plánech? A jejich hroby…..
„…Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi
mohlo stát?
Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být?...“
Naštěstí si tyto otázky položilo několik mužů
již počátkem třicátých let minulého století.
V čele této skupiny stál československý
konzul ve Štrasburku Jan Laška. Jako
bývalý čs. legionář v Itálii se zasadil o
soustředění tělesných pozůstatků čs.
legionářů na vojenském hřbitově v Cernay.
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30. března 1932 organizoval společně se
svým konzulátním sekretářem Riedlem
přemístění prvních 24 československých
legionářů. Inaugurace nových pomníků byla
naplánovaná na 8. května 1932. Účast na
plánované slavnosti vedle ministra zahraničí
E. Beneše přislíbil i tehdejší francouzský
prezident Paul Doumer. Ten však byl 6.
května při otevření knižního veletrhu
v Paříži postřelen ruským emigrantem
Paulem Gorgulovem a následujícího dne
zemřel. Slavnost byla odložena. Nový
termín byl stanoven na 2. října 1932.
Nově zvolený prezident Albert Lebrun
též přislíbil účast na slavnosti, která měla
zviditelnit nejen hrdinství francouzských a
československých bojovníků v 1. sv. válce,
ale měla také zdůraznit přátelské vztahy
obou států. Získaný čas využil konzul Laška
k přemístění nových hrobů čs. legionářů.
V září 1932 bylo do Cernay přemístěno 23
dalších legionářů. Termín slavnosti se měnil
ještě jednou a tak teprve 9. října 1932 mohl
štrasburský biskup Msgr. Ruch vysvětit
v přítomnosti vysokých státních činitelů
hroby i nové pomníky.
„…Řekni, kde ti muži jsou, co se s nimi mohlo
stát?
Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být?...“
Vlk Josef, Drang Jan, Přibyl František,
Komárek Josef, Kunc Eduard – spatřil
světlo světa 26. března 1897 v Bartoňově u
Šumperka. Svou pozemskou pouť ukončil
tím, že se zastřelil na stráži v Darney
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Vosges. Štafl Josef – narozen o dva roky
dříve. Dlouhá léta žil v USA. Zastřelil se.
Adler Ludvík – pocházel z Ruprechtova u
Vyškova. Zastřelen nešťastnou náhodou
dne 30. července 1918. Petr Stanislav –
v rodném listě má zaznamenán Kostelec
nad Černými lesy. V prosinci 1916 se
přihlásil v Rumunsku do československých
legií. Necelé dva týdny po ukončení jedné
z největších válek v dějinách lidstva zemřel
na následky zranění. To vše nám ovšem
kříže na tomto hřbitově nevyprávějí. Ne,
již nechci číst další jména. Chtěl bych jen
uctít zde pochované. Ale jak je uctít, když
nic nemám?

„…Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi
mohlo stát?
Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být?...
Kytky pokládat na hroby nebudu. Co
dělat? Náhle mne napadá jiná myšlenka.
Příslušníci židovského vyznání nenosí na
hroby květiny. Židé při návštěvě hřbitovů
a hrobů pokládají na náhrobky kamínky.
Symbolika spočívá v tom, ukázat, že na
zemřelé nezapomněli. Proč si tohle gesto
nevypůjčit. Z pěšiny, po které pomalu
kráčím k východu ze hřbitova, zvedám malý,
šedý, docela obyčejný kamínek. Pokládám
jej na nejbližší kříž a opouštím toto smutné
místo.

Autor: Jaroslav Čáp, Langenthal
Fotografie: str.15 hřbitov v Cernay -J. Svoboda, str.17 J. Stoklasa
V článku byly použity citace z českého textu písničky „Řekni, kde ty kytky jsou“ od Jiřiny
Fikejzové.

Jako každý rok, i letos navštívila skupina Sokolů župy Švýcarské město Cernay. Vpravo je
první tajemník českého velvyslanectví v Paříži - pan Tibor Opěla.
Zpravodaj 12/2017
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Proslov k 17. listopadu 1989
Vážené krajanky, vážení krajané.
Dovolím si stručně vzpomenout na jedno z významných výročí v novodobé historii
Českého (dříve Československého) státu, pohledem osobního zážitku.
Komunita Čechů a Slováků, která přišla
po roce 1968, vzpomínala vždy v Besedě
Svatopluk Čech na čtyři důležitá výročí, jak
v srpnu tohoto roku na našem organizačním
výboru zdůraznil Jaroslav Olšanský. Bylo
to narození a úmrtí Tomáše G. Masaryka
- prvního Československého prezidenta,
dále 28. říjen 1918 - založení první
Československé republiky a 21. srpen 1968
- okupace vojsky Varšavského paktu.
Tedy spolek si udržel tradici vzpomínek na
výročí, která se psala i před rokem 1968.
Zdůrazňuje současně, jak silné působení měl
a má Masarykův odkaz v období společných
československých dějin.
Já osobně patřím ke generaci, která přišla
do Švýcarska po roce 1989, tzv. „Sametové
revoluci“, přesněji 20 let po převratu, v roce
2009. Jako zlomové datum převratu se uvádí
17. listopad 1989. Mně bylo v té době 13 let a
navštěvovala jsem poslední ročník základní
školy- tehdy to byla osmá třída. Na dění
v těchto dnech nikdy zapomenu...
Nejprve jsem se snažila pochopit, co se
vůbec odehrává, jelikož jsem neměla
dostatečné informace o skutečnosti. Ale
18

hned v počátcích jsem chtěla být u toho,
protože jsem vnímala, že takto to dál nejde...
V den tzv. generální stávky (pondělí 27.11.
1989) jsme měli běžný školní den. Všichni
jsme věděli, že běžný není a že se děje
historicky významná událost. Rodiče a žáci
byli již od prvních událostí upozorněni na
povinnou školní docházku pod pohrůžkou
problémů. O přestávce jsme byli velmi
neklidní a část spolužáků se domluvila,
že utečeme ze školy, abychom podpořili
generální stávku. Odvážili se převážně
chlapci a já byla jedna z mála dívek, která
šla v čele průvodu a snažila se rozdivočelé
chlapce uklidňovat, jelikož je ovládalo
značné rozrušení...
Vydali jsme se k východu ze školy. Bylo
zamčeno! A pak jsme se ocitli jako v pasti.
Z každé strany nás obklíčili učitelé v čele
s ředitelkou školy. Začali si zapisovat naše
jména. Někteří se snažili uvádět falešná
jména, ale neuspěli. Pod ještě větším
tlakem zastrašování a výhrůžek nám bylo
sděleno: „Všichni, co jste zde, se osobně
postarám, abyste se nedostali na žádnou
školu a nemohli studovat! Každý obdrží
ředitelskou důtku!“, sdělila nám zlověstně
Zpravodaj 12/2017
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ředitelka. Odešli jsme skleslí zpět do třídy.
Mé vnitřní uvědomění se díky této události
výrazně rozrostlo a ovlivnilo osobní životní
postoje. Situace se v dalších dnech vyvíjela
jinak než soudružky a soudruzi mysleli. A ve
třídě plné euforie se vesele stříhaly trikolory,
vepisovalo OF (Občanské fórum), ukazovalo
typické západní gesto „V“ (viktoria), cinkalo
klíči, skandovalo: „Svoboda, svoboda“ nebo
„Havel na hrad“ apod., nebo jsme sledovali
televizní přenosy a plakali dojetím... tehdy
nám bylo „sladkých“ třináct.

Dnes tu smím před vámi stát a vyprávět
úryvek z osobního příběhu.
Naše životy, život našich rodin, výrazně
ovlivňuje dění kolem nás. Ať už se jedná
o lidské vlivy nebo i přírodní.
Záleží jen na nás samotných, jak se ve
víru různých událostí zorientujeme, jak je
pochopíme a výsledně, jak se zachováme.
„V“ a klíče
Děkuji za pozornost.
Jana Marie Jarolímková

Vzpomínka na „revoluci“ 1989
Úvodem bych chtěl sdělit, že my, kteří přišli do exilu v letech 1968-69, jsme při loučení
s domovem nikdy nečekali, že se někdy vrátíme do republiky, aspoň na návštěvu, zpět.
Proto byly pro nás události koncem roku 1989 ohromným překvapením.
Dlužno říci, že náš odchod nebyl snadný,
hlavně pro loučení s rodiči, kteří na tom
nebyli zdravotně dobře, ale kteří měli pro
naše rozhodnutí odejít plné pochopení,
když tvrdili, že oni v únoru v roce 1948 po
komunistickém puči propásli příležitost
útěku před komunistickou diktaturou.
Že se na podzim 1989 něco s východním
blokem bude dít, to jsme tušili z určitých
náznaků. Pracoval jsem tehdy částečně
Zpravodaj 12/2017

pro německou firmu, jejíž šéf mě
informoval v září 1989, že po Maďarsku a
Československu jezdí 280 000 či 300 000
Trabantů a Wartburgů, jejichž posádky
z DDR (Dederoni) se snaží dostat na západ.
Jak to dopadlo, všichni víme, tisíce Němců
přelezlo plot velvyslanectví západního
Německa v Praze, až ministr zahraničí HansDietrich Genscher vyjednal jejich svobodný
příjezd vlakem do BRD (Bundesrepublik
Deutschland).
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Mezitím jsme z Československa dostávali
zprávy, že tamní žáci, studenti i herci
vstoupili do stávky. My jsme byli tehdy
v plné přípravě na slet zahraničního Sokola
v Paříži v červenci 1990 a měli jsme tenkrát
(25. 11. 89) celošvýcarskou secvičnou ve
Windischi.
Tam se ujednalo, že po cvičení pojedeme
všichni do Zürichu, kde bude průvod a
demonstrace na podporu stávkujících
v ČSSR. Šli jsme od nádraží hlavními
ulicemi až k jezeru na Bürkliplatz. Na
začátku demonstrace se mi dostal do ruky
megafon (nevím proč, ani od koho), takže
jsem chodil vedle průvodu od začátku do
konce a pravidelně informoval, kolik nás
je. Napřed 200, pak 600 a na Bürkliplatz
nás přišlo asi 850 Čechoslováků. Tam měli
úvodní proslovy švýcarští politici a hlavní
projev československý hudebník Rafael
Kubelík, který nás informoval krátce o
svém životě v exilu, kam odešel už po
komunistickém puči v únoru 1948. Pak jsme
se rozešli domů.
Pro nás, Besedu Svatopluk Čech a Svaz
spolků, kde jsem byl tehdy jednatelem,
nastala horlivá práce: už v polovině prosince
1989 pozval předseda Svazu Dr. Mikuláš
Mičátek na schůzi rozšířený výbor Svazu,

zástupce čs. opozice za Občanské fórum
(OF), to byl profesor Radim Palouš (později
rektor Karlovy univerzity) a za slovenskou
VPN (Verejnosť proti násiliu) herce Milana
Kňažku. Od obou jsme se tehdy dozvěděli,
že na prezidenta bude navržen Václav
Havel. Předali jsme jim přibližně 3000 DM
(německá marka) a 3000 švýcarských franků
na boj proti komunismu. Milan Kňažko mi
tehdy řekl, že ho musím v každém případě
při další cestě do Prahy navštívit. To se
však nestalo, i když jsem se na jaře 1990 o
to hodně snažil. V jeho kanceláři mi řekli,
že je na poradě u prezidenta Havla, a tam
mi zase řekli, že je Kňažko s celým týmem
prezidenta v restauraci Národního divadla,
oblíbeném místě Václava Havla pro porady a
pivo. Ani tam jsem nepochodil, protože celý
tým s prezidentem musel na jednání někam
jinam. S Milanem Kňažkem jsem se setkal
asi po patnácti letech v Brně u otevření
výstavy čs. exilu, kdy byl na Slovensku
ministrem kultury. Na nás a návštěvu
v Zürichu si pamatoval.
V Československu šel zatím vývoj dopředu,
jak si všichni pamatujeme. Tolik k mé
vzpomínce na dobu „sametové revoluce“.

Jiří Kraus

20

Zpravodaj 12/2017

Čtení na volnou chvíli

Povídka: Hastrman a Majdalenka
Hastrman, který se usadil v našem mlýně,
neměl jiné jméno, všichni mu v okolí říkali
zkrátka hastrman.
Náš mlýn stál téměř uprostřed vesnice. Voda
do náhonu byla přivedena z Kudlovského
potoka. Byla čisťounká až průzračná.
V potoce žili raci, ondatry a různé druhy
ryb. Voda k náhonu vedla přes velkou
zahradu, která se každé jaro rozvoněla
fialkami a rozzářila květy sedmikrásek.
Kousek od náhonu stála stará smuteční vrba,
pod kterou byla lavička, na níž odpočíval
vždy ten, kdo právě odpočinek potřeboval.
Nejraději však tam sedával hastrman.
Ve mlýně bylo po celý den živo. Pantáta
mlynář dohlížel, aby vše šlo podle zažitého
pořádku. Sedláci i chalupníci přiváželi
obilí k mletí, pocestní se zastavovali na
kus řeči. Práci obstarávali stárek Janíček a
prášek Cyril. Ve mlýně to celý den hučelo a
skřípalo. V tomto shonu a ruchu nebyl čas
všímat si chlapíka, kterému ze šůsku kapala
voda a který nejraději sedával na lavičce
pod vrbou a pozoroval vodu, která tekla
náhonem na mlýnské kolo.
Chlapík byl veselá kopa, chodíval do
mlýnice, dobíral si chasníky i mlynáře. Jen
mlynářka ho neměla příliš v lásce. Všimla
si totiž, že pokud to šlo, tak se točil kolem
jejich krásné dcery Majdalenky. Panímámě
Zpravodaj 12/2017

to nebylo po chuti. Ta očekávala jiného
ženicha, ne hastrmana.
Občas hastrman vyvedl mlynáři nějakou
lotrovinu. Tak třeba v noci při úplňku
pozvedl stavidlo a pustil vodu na kolo.
Kolo se roztočilo, mlýn začal klapat a mlel
na prázdno. Šramot a hukot ve mlýnici
probudil mlynáře, který musel vstát a vodu
zastavit. Hastrman už seděl na vrbě, ze šůsku
mu kapala voda a vysmíval se mlynáři. Když
se mlynář přiblížil k vrbě, aby ho potrestal,
hastrman udělal hup do tůňky a nebylo ho.
Na vodě zůstaly jen kruhy a v nich se houpal
měsíc.
Mlynářka byla dobrá hospodyně. Její
tvarohové buchty byly vyhlášené v širokém
okolí. To zjistil brzy i hastrman. Potají se
vkrádal do kuchyně, kde si jich vždy pár
strčil do kapsy. Když ho jednou mlynářka
přistihla, tak ho vzala mokrým hadrem po
hlavě a hnala ho až k tůňce, kde se jí ztratil.
Pár dní poté se jí omluvil a řekl jí, že by se
rád oženil s jejich Majdalenkou. Ten den
mlynářka nepřemýšlela o ničem jiném, než
o tom, jak se hastrmana zbavit. Hned druhý
den zašla ke své kmotře, která uměla poradit.
Řekla mlynářce, že tady je každá rada drahá,
ale nakonec přece jen poradila. Poslala ji za
Vědmou na Žítkovou. A nebylo to nadarmo.
Druhý den čeledín zapřáhl koně do bryčky a
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vydali se na cestu. Vědma poradila, aby věc
neuspěchala a nechala hastrmana ještě pár
dní žít v naději, že Majdalenka bude jeho.
Ale také poradila, aby mezi tím mlynářka
zajela do Chřibů ke Zlatské studánce a z ní
nabrala vodu, kterou bude před soubojem o
Majdalenku pít její vyvolený, aby získal sílu.
Hastrman byl přesvědčený, že Majdalenku
naláká na barevné pentle, které rozvěsil
na větve vrby a čekal, až se dívka objeví.
Dočkal se. Dívka vyšla ze mlýna. Hastrman
ukrytý za křovím na ní mohl oči nechat.
Majdalenka byla pěkně urostlá, tvářičky
jako zralá broskvička, oči barvy lískových
oříšků, v nichž se ve chvíli, kdy do nich
zasvítilo slunce, zatřpytilo pár hvězdiček. A
ty krásné dlouhé vlasy barvy zralého obilí
vždy zapletené do silného copu, v němž
nikdy nechyběla červená pentle. Hastrman
ji chvíli pozoroval. Pak se osmělil a přiblížil
se k ní. Začal jí vázat pentle kolem pasu
a do vlasů jí zastrčil pár čerstvých květů.
Majdalenka se té hře zprvu smála, ale po
chvíli se jí to přestalo líbit, otočila se a vrátila
se cestou podél louky do mlýna. Hastrman
byl velmi zklamaný a plánoval pomstu.
Mlynářka už měla doma vodu ze studánky
a řekla si, že dnes všechno dohodne
s Majdalenkou a se stárkem Janíčkem.
Nebyla totiž slepá. Všimla si úsměvů a
zamilovaných pohledů těch dvou. I toho,
jak se pozdě večer scházeli v zahrádce za
keřem růží. Stárek se mlynářce líbil, této
lásce přála.
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Po večeři všichni čekali, co jim mlynářka
poví. Vědma jí poradila, aby se soupeři
v lásce spolu utkali. Mlynář nechť zastaví
vodu z náhonu a oni, každý sám, roztočí
mlýnské kolo vlastní silou a namelou každý
putýnku mouky. Komu se to podaří, získá
Majdalenku. Janíčkovi k tomu měla pomoci
zázračná voda ze Zlatské studánky. Po té,
když všechno probrali, zavolali hastrmana a
seznámili ho s podmínkami, jak může získat
ruku Majdalenky. Hastrman si byl svojí sílou
jistý a souhlasil. Zvláště ho potěšilo, že si
odnášel plnou ošatku tvarohových buchet.
Den, kdy mělo dojít k souboji, probíhal
jako každý jiný. Odpoledne dostali všichni
volno. Majdalenka se pěkně ustrojila a
společně s panímámou a pantátou se usadili
na lavičku a čekali na souboj Hastrmana a
stárka. Hastrman si byl svým vítězstvím jistý.
Dokonce si byl tak jistý, že okolí náhonu
vyzdobil pentlemi a do tůňky přinesl celý
žabí sbor, aby mu žáby coby vítězi na počest
zakuňkaly.
Všichni ostatní věřili ve vítězství stárka.
Nastal čas a los rozhodl, první roztočí kolo
hastrman. Mlynář zavřel stavidlo. Hastrman
se postavil ke kolu, ale bez vody neměl
žádnou sílu. Stále se snažil, vyskakoval
na lopatky kola, ale kolem nepohnul. Čas
vypršel. Od kola musel odejít. Přistoupil
stárek, chopil se kola a pomalu je rozhýbal.
Vší silou se opřel do lopatek kola, které se
otáčelo stále rychleji. Majdalenka a všichni
kolem ho povzbuzovali. Stárek úkol splnil. A
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hastrman zlostí strhal z větví pentle a skočil
do tůňky. Tam to zažbluňkalo, uprostřed
velkého kola se voda pokryla žabinci a žáby
smutně zakuňkaly.
Janíček za své vítězství děkoval mlynářce, ale
ta se bránila slovy: „ To láska ti dala sílu.“
Majdalenka byla šťastná a děkovala osudu
za štěstí, které ji potkalo. Mlynář byl rád, že
má tak zdatného pokračovatele a budoucího
zetě.

Hastrman se nemohl smířit s tím, že mu
sešlo se svatby. Řekl si, že se mlynáři pomstí.
Převlékl se za krajánka, přišel do mlýna a
žádal mlynáře, aby ho vzal do práce. Ale
mlynář ho poznal podle kapajícího šosu.
Vyplísnil ho a vystrčil ze dveří s pohrůžkou,
aby mu už nechodil na oči. Hastrman láteřil
a jak se snažil utíkat zakopával, vrávoral a
všem, kdo to viděli, byl pro legraci. Mlynář
vyšel na zápraží a smál se tomu, jak se zbavil
hastrmana. Zůstal tam stát tak dlouho, až se
mu hastrman ztratil z očí.
Autorka: Marie Mikulková

Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku
cože komu dobrého,
neseš na památku?
První sloka básně K. J. Erbena: Štědrý den
Čerstvě po rozvodu jsem se seznámil se
ženou. Překvapil jsem ji v poledne na
Štědrý den, kdy jsem začal připravovat
Šumavského Kubu. Ona mne překvapila
taky, protože věděla, co to je. Nakonec jsme
s překvapením zjistili, že naši prarodiče
pocházejí z Jižních Čech.
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Na štědrý večer jsme byli pozváni do nového
příbytku mého bratra, jeho ženy a přírůstku,
ženského pohlaví. V domě se též ubytovali
na tři měsíce její rodiče.
Abychom s bratrem nezacláněli, vyhnaly
nás ženský po poledni z domu, věda,
že restaurace na Štědrý den zavírají už
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v pět odpoledne. Dědečka vypravily
s kočárkovou vnučkou na procházku.
Zamířili jsme poslepu do našeho oblíbeného
Pubu při hotelu Carlton, kterému jsme
říkali „kostelíček“. Cestu nám zkřížila
Kateřina, obsluhující naproti za pultem
Vinotéky. „Kluci, pojďte ke mně.“ Původní
předsevzetí: dvě – tři pivečka a jdeme domů,
bylo pozměněno na dva – tři litry vína. Inu
Cherchez la femme.
Z barového povaleče, který bumbal s námi,
se vyklubal čerstvý milenec Kateřinky, který
to neubrzdil a zplodil jí dítě. Po zavírací
době přišel pan Prager, majitel jak vinotéky,
tak hotelu Carlton a řetězcem restaurací
pod názvem Mövenpick. Popřál nám hezký
štědrý, nechal si štědře zaplatit a vyhodil nás.
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Městem jsme táhli pěšmo,
neb tramvaje jezdily zřídka.
Čerstvý vzduch prý pomáhá
tělu vstřebat alkohol. Nám
moc nepomohl, spíš jsme se
dlouhou procházkou znavili.
Stěží jsme se strefili do branky
u bratrova domu. Zlomyslné
čtyři schůdky u domu, nám
pomohly zdolat ženský i se
staroušky. K svátečnímu
stolu jsme sebou žuchli do
polstrovaných židlí, voníce
zakouřenou hospodou a
nesvátečně oblečený. Kosti
smaženého kapra nám
zlověstně čouhaly z úst. Horší
to ale bylo s vlašákem, ten se vidličkou
nabírá blbě i za střízliva. Honili jsme ho po
svátečním ubruse, až skončil pod stolem.
Měl by se jist lžící.
Rozdávání dárků jsme s bratrem vůbec
nevěnovali pozornost. Chopil jsem se
připraveného fotoaparátu a společnosti začal
do očí blýskat. Fotografie se po vyvolání
vyznačovaly zajímavými kompozicemi.
Dědečkovi se leskl v horním rohu pouze
nos s brýlemi a babičce papuče pod stolem.
Špička vánočního stromku se odrážela od
skleněné desky stolu. Svátečně nastrojené
ženské jsme si museli pamatovat, ty jsem
zapomněl zvěčnit.
Zbytek štědrého večera jsem byl o vodě a
po půlnoci se ženou odjel taxíkem. Dáreček
Zpravodaj 12/2017
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– překvapení, čímž má dar býti vždy a
zvláště o Vánocích, jsem obdržel až při
hodobožovém obědě. „Budeš tatínkem.“

Jak to ten Erben předem věděl, že dostanu
něco dobrého na památku? No, a co? Letos
je mu čtyřiatřicet. Je stejně starý jako ten od
Kateřinky a oba mají stejné jméno Lukáš.
Autor: Milan Cimburek
Fór Pavel Kantorek

Svokra – trojhlavá dračica ?
Počula som, ako moja nevesta hovorí
priateľke do telefónu. „..... bolo mi ako
s kamoškou. Babka ma ukľudnila keď som
bola nervózna, zvládala deti v pohode
a pokoji a pozývala ma na drinky....“
Pár rokov dozadu možno sci-fi. Aká je
vlastne úloha svokry, babky, starej mamy
dnes ?
V dobe i-padov, i-phonov, PC-čiek
a všakovakej techniky, ktorá deti láka k
stláčaniu gombíkov a vysedávaniu doma je
to otázka viac-menej zaujímavá. Nie všetky
babky totiž zvládajú modernú techniku aby
mohli konkurovať modernému svetu. Majú
však niečo, čo technika nemá. Životné
skúsenosti, nadhľad, ale hlavne – majú
trpezlivosť a čas. Čas, ktorý da nedá kúpiť,
ktorý sa nedá chytiť, ktorý sa nedá zastaviť
– dá sa ale pekne prežiť. A tak sme prežili
dovolenku pri mori ako kamoši. Ja, moja
nevesta a naše dve dievčatká – naše vnučky.
Stalo sa to vlastne náhodou. Mladí mali
ísť na dovolenku spolu, ale na poslednú
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chvíľu syn ochorel a od lekára dostal
stopku. Dovolenka bola drahá, storno
nebolo poistené – jedno bolo jasné hneď,
niekto musí byť náhradníkom. Babka Jarka.
Trošku som to aj čakala. Som len svokra
a prednosť by mohla dostať druhá babka –
mama. Výzva však predsa prišla pre mňa.
Z praktických dôvodov. Ovládam nejaké
cudzie jazyky, mám skúsenosti z cestovaním
v zahraničí, v prípade nejakých problémov
by som bola asi užitočnejšia.
Tak sme šli. Za 4 hodiny sme na poslednú
chvíľu stihli prehlásiť letenku a rýchlo som
sa zbalila.
Dovolenka s dvoma malými deťmi? To je
čo? My sme na tej „dovolenke“ fungovali
asi takto.
Anička – mladšia z vnučiek bola naším
budíčkom. Už o šiestej bola vyspatá, tak
čo by sme ostatní ešte vyspávali, že? Hajde
hore! O siedmej sme stáli prví pri ospalých
čašníkoch a ešte zatvorených dverách
jedálne . Raňajky? Jedno dieťa plné energie
25
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hodilo do seba mliečko a kúštik rožteka
a silno sa chcelo hrať. Hneď! Nebralo ohľad
na ostatnú trojicu. Sestru, ktorá ešte stále
poriadne nerozlepila oči a len v polospánku
prežúvala čokoládové vločky . Matku, ktorá
si práve behom priniesla niečo pod zub, a
babku – teda mňa , ktorá strážila dve deti pri
stole, kým si mama kladie jedlo na taniere
a o raňajkách len začala uvažovať. Nie
o tom čo si vyberie, ale ako rýchlo dobehne
k nejakému pultu kde bude hocičo jedlé,
hodí to ešte rýchlejšie na tanier, potom
behom naspäť a možno aj niečo zje. Veď
prejedať sa je nezdravé.... Anička už bežkala
po jedálni a hrozila katastrofa v podobe
privrznutých prstíkov vo dverách, pádu
niekoho z hostí pri zakopnutí o malého
človeka, tanieroch na hlavičke toho
človiečika pri tom páde toho dospelého a ....
netreba pokračovať.
Raňajky máme za sebou – teda čas raňajok,
nie obsah. Polonajedení, či polohladní –
záleží na uhle pohľadu – končíme a ideme
do izby. Prezlečieme sa a chystáme - mama
aj babka - veci na pláž. Stačí chvíľka
nepozornosti a našu Aničku zaujme krém
na opaľovanie už nachystaný v košíku.
Zaujímavá vecička, dá sa otvoriť a niečo
z nej vytečie – ach jaj? Dieťa má krém všade,
aj tam, kde by ste ho nečakali. Plienky sú
ok, ale vlásky? Berieme to optimisticky
– nevadí, na telíčko rozotrieme čo sa dá,
zvyšok poutierame do papierových utierok,
vrieskajúce dieťa strčíme do kočíka a ide sa
na pláž.
26

Po ceste na pláž sú rôzne atrakcie –
jašterice, chrobáčiky, kvietky – všetko treba
preskúmať, vysledovať až do dier, ovoňať či
odtrhnúť. Päťminútova cesta pre dospelého
sa nám pretiahne na takmer polhodinu.
Nevadííí, sme na dovolenke. Lenže už je
pomaly 10 hodín a o 11-ej chceme ísť dolu
z pláže. Sme predsa uvedomelé mamy
a babky, ktoré vedia, že obedňajšie slnko je
nebezpečné pre dospelých a vražedné pre
malé deti.
Konečne pláž! Ešte nájsť tieň, rozložiť
stanovisko a hurá do mora. Dve dospelé
ženy, dve deti. Akurát. Lenže, čo chce jedno
dieťa, chce aj druhé . Keď chce jedno babku,
druhé tiež, jedno mamu – aj druhé, jedno
koleso, druhé tiež, balón – obe naraz. Raz
reve jedno, potom druhé. Ošpliechala
voda jedno a reve, druhé reve len tak. Zo
solidarity. Len ani jedno neutopiť! A kľud!
Okúpali sme sa, poďme sa osprchovať – tiež
to nepôjde len tak. Staršia je rozumnejšia,
chápe, že sprcha na pláži je fajn, ale vyzliecť
plavky? No čo ste sa s koňom zrazili? Mama
bojuje s Helenkou, aby sa vyzliekla a mohla
ju poutierať, babka zatiaľ stráži Aničku.
Anjelik miluje sprchu, ale má to jeden háčik.
Tá síce nemá problém sa vyzliecť, horšie
je to s odchodom zo sprchy. A keď už sa
rozhodne, že sprchovania stačilo, zas nestačí
povedať „nechoď na piesok, lebo páli“. Lebo
treba vyskúšať, či naozaj páli. A páli. Až tak,
že dieťa, ktoré stálo na dvoch nožičkách stojí
aj na nožičkách aj na ručičkách a dvíha raz
nôžku, raz rúčku a reve o dušu.
Zpravodaj 12/2017
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Fajn, toto máme za sebou a ide sa zas
slimačím tempom do izby. Obed?
Opakovačka z raňajok – raz beží jedna,
potom druhá dospelá osoba a dve nedospelé
osoby podozrievavo hľadia, či už môžeme
jedáleň opustiť. Veď oni už jedli.
Po obede spíme. Toto je moja chvíľa! Mama
zaspala, obe deti tiež a ja idem blažená na
kávu do lobby, otvorím si i-pad a čítam si
novinky, popíjam kávičku a sťažujem si
manželovi, aká to je drina.
Pauza končí, ideme na pláž – pomaly,
pomaličky – na pláži sa snažíme neutopiť
deti a vymyslieť zábavu. Palacinky – to
bude ono! Pozvem nevestu na olovrant
– palacinky a kávu. V praxi to vyzerá tak,
že ja stojím v rade na palacinky, ktoré
pečie mladý, neskúsený kuchárik bojujúci
s každou jednou palacinkou. Tie sú alebo
polosurové, alebo zhorené. Keďže sú
zhorené, treba urobiť náhradné a doba
čakania sa predlžuje. Ja stojím, stojím,
a stojím a nevesta behá, behá a behá. Že
kávička? Tá je na stolíku nevypitá. Konečne
sú palacinky hotové – deti sa blažene kŕmia,
čokoládu majú až za ušami a my dospeláčky
si môžeme konečne vypiť tú kávičku. Už je
studená, ale ten pociiiiiit, že si môžete na
minútku posedieť.......
Hotovo, ideme sa ešte raz okúpať do mora
, slimačím tempom na izbu, príprava
na večeru spojená s plačom a krikom –
rozprávky nie sú v slovenčine ani češtine,
tak nie je čo pozerať a treba vymyslieť
Zpravodaj 12/2017

program. Máme loptu , kýblik, lopatky,
štipce na prádlo, ale len prvé dni. Izba je na
prvom poschodí, má krásnu terasu, kde sa
dá hrať s loptou – už viete ako to skončilo,
však? A tak isto skončil aj kýblik, lopatky,
mamina plavková podprsenka, koleso na
plávanie. Vyhodené z balkóna na strechu
jedálne, ktorá je pod nami. Vlastne vypadli,
lebo sme sa hrali, nikto ich nevyhodil. Už
to berieme s nadhľadom. No a čo? Je tu
obchod? Je. Tak čo nám deti vyhodili, alebo
správne pri hre vypadlo, kúpime. Trošku
sa tá dovolenka predražuje, ale veď si ju
nebudeme kaziť takými drobnosťami!
Večer čaká a s ním aj šprint po jedálni.
Možno stihneme zjesť aj niečo, na čo máme
chuť, nie len to, čo rýchlo nájdeme prvé
v rade.
Po pár dňoch sme okopírovali vychytávku
od susedného stola. Múdry telefón a jeho
využitie!!! Po konzultácii a pod vedením
našich chlapov z domova sme rýchlo stiahli
nejaké hry do telefónov a moje milované
vnúčatá robia pri jedle presne to isté, čo
tvrdo kritizujem, odsudzujem, s čím silno
nesúhlasím a voči čomu mám hlasné
námietky – hrajú sa s mobilmi.... A v polovici
dovolenky začíname normálnejšie jesť aj my
s nevestou. Nie normálne, len troooošku
normálnejšie.
Po večeri sa ideme vyvenčiť – je detská
diskotéka. Jedno dieťa tancuje o život
a zabáva sa, druhé zas behá o život.
Nadobudla som pocit, že nevie chodiť, len
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behá. A dospeláčky tiež. Aspoň nepriberieme
na tej dovolenke...... Dáme si drink? Len
úchytkom niečo málo alkoholické a hlavne,
rýýýchlo. Tá čo sedí si vypije svoje, podrží
pohár tej čo behá a potom sa vymenia. Chce
to len organizáciu práce.
Diskotéka skončila, ide sa spať. Chvalabohu!
Takto to ide deň za dňom so železnou
pravidelnosťou. A každý deň sa niečo
prihodí. Niektorí nechcú počuť , že
palacinky sú ešte horúce – reveme, lebo sme
sa popálili. Že čokoláda je horúca – to pre
istotu vyskúšame na bruchu, keď sa s ňou
oblejeme - reveme. Že koleso už nemáme,
pretože ho odvial vietor keď sme ho poriadne
nedržali na mori – reveme. Reveme často
a dosť hlasno. V noci zažijeme zemetrasenie
, to nereveme, lebo spíme, ale mama a babka
vybehnú na terasu a spolu s nimi celý hotel.
Zdesene čakajú, či to bol len sen, alebo sa
zem naozaj zatriasla. Zatriasla – ale to sa
dozvieme až ráno. Tentoraz bolo u nás ticho.
Ale mama s babkou sa skoro rozrevali.
Dovolenka končí, ideme domov. Ach jaj!
Z domova dostávame hlásenie, že lietadlo
bude meškať 6 hodín – to kvôli tomu
zemetraseniu. Tu nastáva moja chvíľa.
Vybaviť neskorý check-out z hotela, zistiť,
či sa dá kúpiť VIP-salónik – aj ho zaplatiť,
samozrejme – zorganizovať balenie,
odchod a ešte aj nákup darčekov. To sme
zatiaľ nestihli, ale aj to je zážitok. Behom,

behom a behom . Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Či
s revom? Samozrejme. Lebo nám zakázali
chytať všetko, čo vidíme, dávať si do úst
hračky z obchodu, nekúpili nám zmrzlinu
– no nebudem to rozvádzať.
Na letisku reveme, lebo už sme mali dávno
spať. Je polnoc a deti sú unavené. Nástup
do lietadla sprevádza záchvat zúrivosti
z priviazania k sedačke a nemožnosti sa
prechádzať a vôbec nejako hýbať. Najhoršie
revanie z celej dovolenky. Zaspali sme
a letíme domov. Ešte cesta autom z letiska
– ale tá je z nejakého dôvodu pokojná. Sú
3 hodiny ráno, deti sú svieže a usmiate. To
bude tým pocitom domova. Netreba malé
deti veru brať na dovolenku tak ďaleko!
Doma sú predsa také zlaté !!!
No povedzte. Nie sú tie rečičky o svokrách
– trojhlavých dračiciach – prehnané? Moja
nevesta znegovala tento výrok a ocenila našu
spoločnú dovolenku najvyššou známkou.
Prijala ma medzi svoje kamošky a náš vzťah
získal nový rozmer. Pozitívny rozmer.
Bolo to náročné a nebola to dovolenka ako
si ju predstavujeme. Teda ja. Bola to náročná
práca. A ja som ju robila s láskou pre svoje
vnúčatá . A ocenila to nielen moja nevesta,
ale aj staršia vnučka keď mi vážne oznámila:
„ Ty si najlepšia babka na svete!“ Môj odkaz
zrelým ženám znie: „Babky, vydržte všetko!
Vnúčatá sú odmenou za to, že ste v puberte
nezavraždili svoje deti.“
Autorka: J. Baculíková 31. 10.2017
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Míra chvály
Jedna životní moudrost praví, že ti, kteří odmítají chválu, chtějí být chváleni dvojnásobně.
Každopádně působí chvála hlouběji, než výtka.
Množství uznání a pochvaly dítěti nemá
žádné pevné hranice. Bázlivé potřebuje
víc, sebevědomé méně. Za maličkosti se
nechválí. A chválí se pouze za pozitivní
výkon. Všeobecně lze říci, že se chválí
poměrně málo. Přitom je chvála účinným
katalyzátorem prakticky všech lidských
činností. Rodičům však musí být jasné, zda
si dorost chválu skutečně zaslouží. K tomu
by měli pozorně sledovat běh týdenních
událostí, kontrolovat je a mít k nim takový
odstup, aby rozeznali maličkosti.
Maluje-li dítě např. pro babičku kresbu
k narozeninám bez námahy, rychle a
nepěkně, není od matky vhodné kresbu
„vylepšit“ a připravit tím dítě o odpovědnost.
Když matka myslí, že dítě může kreslit lépe a
pečlivěji, má mu to říci, aby se naučilo řešit
úkoly svědomitě a věcmi se více zabývat.
Jsou-li děti příliš chváleny, mohou se
z nich stát princezny a princové. (U jejich
charakterů chybí pak schopnost bojovat
s neúspěchy. Špatně se podřizují a
nedovedou prohrávat. Častá chvála může
dítěti škodit i v tom, že ho v touze po jejím
větším množství nutí k výkonům, které není
schopno podat.)
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Jestli se děti vyvinou v princezny a prince,
nemusí být zrovna vina chvály. Mnozí
dospělí zažili v dětství rovněž nesprávnou
výchovu a chybné zkušenosti dávají dál.
Nezřídka se pak stává, že mají rodiče strach
selhat při výchově. Víme, jak nervózní
jsou rodiče, když dítě na veřejnosti křičí.
Otec i matka mají strach důrazně zakročit
proti takovému negativnímu projevu, aby
dítě neutrpělo později psychickou škodu.
A to navzdory všem odborným poradním
institucím nabízejícím profesionální
zvládnutí „problémových“ (rozuměj:
vzdorných) dětí.
Nemalou vinu na dnešní poměrně
komplikované výchově dětí nese zastávaná
filozofie společnosti. Propagovala a
propaguje zranitelnost a nutnou ochranu
dětí. Svědčí o tom mnohé úpravy zákonů
v této oblasti. Ještě před dvaceti lety se
zdůrazňovala robustnost a samostatnost.
V současnosti přebírají rodiče zvláště tu
druhou vlastnost a činí děti na sobě závislé.
Telefonovat učiteli, že dítě nepřijde do školy
kvůli špatné známce, dítěti neposlouží.
Utvrzuje ho v nesvéprávnosti a malé
odpovědnosti za nedostatečný výkon –
pravou příčinu školního neúspěchu. Navíc
29
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dítě, které se nesmí individuálně vyvíjet,
vytváří nesprávné já. Přizpůsobuje se, což
má za následek, že se stane pro povolání
i život málo pevným.
Zlepšením a východiskem může být změna
filozofie společnosti. Praktikovat méně
strachu při výchově a zaměstnávat méně
poradců při ní. Brát dětství s jeho vývojem

klidně a více normálně, jak tomu byly
zvyklé naše babičky. Ukázat dítěti jasně a
jednoznačně jeho hranice a cestu, kudy je
třeba kráčet, jak bez omezování svobody
jiných prosadit svůj cíl. Aby dítě dovedlo
překonávat své neúspěchy samostatně a
nevytvářelo si předsudky projekcí svých
negativních vlastností na jiné.
Autor: Štěpán Húsek

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

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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150 let SokolaVídeň
„Tu krásu nelze popsat slovy....“ Ne, musím začít od začátku. Koncem léta dostala naše
župa pozvánku župy Vídeňské k oslavám 150. výročí založení první sokolské jednoty
ve Vídni, na 20. - 22. října 2017.
Sokol Vídeňský patří mezi nejstarší české spolky ve Vídni. První ustavující valná hromada se
konala 3. března 1867, vídeňská jednota byla jako 25. sokolská jednota vůbec.
Většina nás, sokolů, byla na sletech ve Vídni
(náš první, jednoty Solothurn, byl v roce
1972) a v paměti nám zůstalo vřelé přijetí
tamních sokolů a jejich pohostinnost.
Setkání bylo čím dál tím více, děti se
setkávaly na sokolských táborech, začali
jsme jezdit do Oetzu, kde zahynul jeden
ze zakladatelů Sokola, Dr. Miroslav Tyrš.
Rok co rok se setkáváme, těšíme se na
popovídání, novinky. Bylo tudíž celkem
jasné, že pozvání do Vídně přijmeme, a to
s radostí.
Téměř celá naše skupina (asi 18) byla
ubytována v hotelu Post, kde nás,
zahraniční sokoly, spolu se sokoly s USA,
Mnichova, Paříže a České
republiky přivítal starosta
župy Vídeňské, br. Tomáš
Frey-Materna.
Dotazy
zodpovězeny, dány informace.
Nemohu vše do podrobna
napsat, vím dobře, že „in der
Kürze liegt die Würze“, budu

se snažit vše to krásné, co jsme prožili,
vměstnat do menšího rámce.
A hned první večer: „Schönbrunner Stöckl“
s programem „Kaiser & Schmarren“, Tamara
Trojani a Konstantin Schenk. Servírováno
výborné jídlo a mezi jednotlivými chody
vždy nějaká perfektní scénka. No jo, šoufky
z císaře pána si dělali pěkné, na paškál přišla
tak trochu i Sisi, bavili jsme se náramně
(pouze royalisté se trochu kabonili...).
V pátek byli zástupci Světového svazu
sokolstva přivítáni na radnici starostou
města Vídně, panem Häuplem. Byl to jediný
den, kdy začínal program až v 18 hodin,
tudíž malá skupinka naší větší skupiny

Foto: Cvičení seniorů
Zpravodaj 12/2017
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Foto: Nástup praporečníků v tělocvičně

zaskočila do Prátru ke Kolaříkovi na tradiční
pečené koleno.
Večer v komorní opeře. Krásný koncert
mladých umělců z Brna. Mně vehnala slzy
do očí árie z „Jakobína“ „My cizinou jsme
bloudili“. Mé vzpomínky se vrátily zpět o
49 let, Vídeň byla tehdy naše první zastávka
(dlouhá dva měsíce) po opuštění republiky.
V sobotu brzy odpoledne jsme se usadili ve
velké tělocvičně a s napětím očekávali, co
nám vídeňští ukážou, co vše mají ve svých
tělocvičnách ve svém repertoáru. Z lavic nás
zvedly slavnostní fanfáry a nástup osmnácti
perfektně připravených praporečníků

v historických krojích s historickými
prapory, mezi nimi i náš, župní. Všechny
nás pozdravil náčelník župy a pak začalo
skotačení: rodiče s dětmi, žactvo, dorost,
rytmická gymnastika (hosté), vystoupení
Vlastenecké omladiny, ukázkové tréninky
volejbalu, florbalu, stolního tenisu. Fitness
trénink, cvičení staršího členstva (skoro
jsem záviděla, jak hezky cvičili s velkým
míčem), show dance. Rozloučili jsme se
se cvičícími srdečným potleskem a pak:
spěchat na metro, abychom měli dostatečně
času se hodit „do gala“, upravit účesy a
trochu zamaskovat kruhy pod očima. Čekal
nás „Gala-večer“ na vídeňské radnici.

Wiener Rathaus – Vídeňská radnice, postavena v letech 1872 – 1883, architekt Friedrich von
Schmidt, v neogotickém stylu.
Vyrazili jsme poněkud dříve, abychom si
ještě v prázdném sále prohlédli výstavku
„150 let Sokol Wien“. Radnice je krásná
budova, ale když jsme vešli do sálu, tak se
nám zatajil dech. Perfektně prostřeno pro
asi 700 lidí, u vchodu samozřejmě aperitiv
s jednohubkami. Večer byl zahájen opět
nástupem praporečníků a na každý prapor
32

byla připevněna pamětní stuha. Přivítal
nás opět starosta br. Tomáš Frey-Materna,
zástupci města, svá blahopřání vídeňským
sokolům přednesli zástupci sokolských
organizací, mezi nimi také starostka České
obce sokolské, sestra Moučková, která
všechny přítomné srdečně pozvala na XVI.
všesokolský slet do Prahy.
Zpravodaj 12/2017
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Hudebně celý večer doprovázel
„Salonní orchestr Brno“, na programu
byla různá vystoupení, mezi jinými
také Česká beseda. Nemohu se
nezmínit o slavnostním menu:
Perfektní vepřo-knedlo-zelo.
A jsem na začátku: Tu krásu nelze
popsat slovy.... Vše perfektně
připraveno, zorganizováno.
Nám zbývá jedno: Srdečný dík všem
vídeňských sokolům, kteří věnovali
přípravě svého výročí spoustu času a
připravili nám všem krásný program
v přátelském a hlavně sokolském
duchu.
Foto: Vídeňská radnice

Eva Svobodová, Sokol Solothurn
Fotografie: Jiří Svoboda

Foto: Velká slavnostní síň vídeňské radnice
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Literární odpoledne v Luzernu
O tom, že sokolská skupina v Luzernu
je velmi podnikavá, vědí nejen členové
ostatních jednot, ale i mnozí další lidé ve
Švýcarsku. Kromě sportovního zápolení
ve volejbalu a jiných hrách, si troufnou
být činní i na kulturním poli působnosti.
Do letošního programu zařadili i literární
odpoledne, aby navázali na dřívější
setkávání s hercem Milanem Moravcem.
Nabídla se Jitka Holečková, že udělá někdy
na podzim literární odpoledne sama, ona
byla totiž i tehdy iniciátorem těchto setkání
s MM...
Tak se rozeslaly pozvánky s programem:
16.00 – přivítání, pak dostanete něco na

zub, 17.00 – kulturní program, 18.00 –
pokračování v pití a povídání...
K tomu poznámka na pozvánce: Vstupné
se nebude vybírat, ale pokud nechcete
přijít s prázdnýma rukama, vezměte sebou
tekoucího, či sladkého...
Tím se sešlo 16 posluchačů, kteří prožili
příjemné a milé odpoledne při aperu, víně,
pivě, kafi, sladkostech a literatuře.
Jitka nám přečetla z knihy Zdeňka Svěráka:
Povídku – pro zasmání, pak povídku: Horká
čokoláda pro mystickou duši a povídku:
Slepičí polévka pro dětskou duši.

Angažovala pro nás
i překvapení – doprovázel
jí na kytaře Vítek Jančík.
Potlesky jsme je odměnili
za přednesy a veselá,
zajímavá a poučná témata
a pokračovali v povídání.
Domů jsme se rozešli
v pohodě, až byla úplná
tma...
mc
Fotil: Standa Holeček
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Profesor Martin Jínek
a jeho genový editor
Profesor Martin Jínek, biochemik z Curyšské univerzity, má již ve věku 38 let užasnou
vědeckou kariéru. Absolvoval Cambridge (master titul), dále pracoval v Evropské molekulární
biologické laboratoři v Heidelbergu (doktorský titul), následoval pobyt na Kalifornské
univerzitě Berkeley (vědecký pracovník). Od roku 2013 je v Curychu, kde působí jako
profesor, má vlastní laboratoř a vede vědecký tým.
Světová vědecká veřejnost jeho výsledky oceňuje, získal řadu mezinárodních ocenění, protože
jeho výsledky posouvají vpřed genetický výzkum a jeho aplikace.
V praxi to znamená např. léčení dosud neléčitelných dědičných nemocí nebo tvorbu nových
léků.
Jeho revoluční metoda v genové technologii (CRISPR-Cas9) vychází z použití bakteriálního
proteinu Cas9 pro editování genů. Jedná se o univerzální editor pro genové řetězce, použitelný
pro lidi, zvířata i rostliny. Geny v buňce mohou být vyříznuty, vloženy, aktivovány nebo
deaktivovány.
Jeho nový genový editor umožnuje provést tyto funkce jednoduše, efektivně a dokonce u
více genů najednou. V praxi to například znamená, že vědci při pokusech na myších v oblasti
výzkumu genů obdrží výsledky místo dvou let již během dnů nebo týdnů.
S prof. Martinem Jínkem jsem se osobně setkal na curyšské univerzitě a hned úvodem jsem
mu pogratuloval k nedávno udělené vědecké ceně „International Research Scholar Award“.
Při této příležitosti jsem se ho zeptal na to, co už nenajdete na internetu nebo v jeho C.V.
Jak Vás formovala pro dnešní práci rodina,
základní a střední škola?
Narodil jsem se v Třinci, můj otec je
inženýrem a maminka lékařkou. Mám
jednoho bratra, který je lékařem. Zájem
o vědu jsem měl od dětství, můj první
mikroskop jsem dostal kolem 11 let.
Ruštinu jsem měl jen jeden rok, ale
němčinu a angličtinu již na základní škole.
Zpravodaj 12/2017

Na gymnáziu jsem se zúčastnil i olympiády
v matematice a chemii.
V 17-ti letech jsem dostal jednoroční
stipendium na střední školu do Velké
Británie. Můj pobyt byl prodloužen o další
rok a tím jsem tam i odmaturoval.
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Co Vás vedlo k rozhodnutí pro
Cambridge univerzitu?
Po maturitě mě bylo jasné, že chci studovat
přírodní vědy. Ve srovnání s Oxfordem,
v Cambridge na univerzitě se v prvním
období studovaly všeobecné přírodní vědy
a potom se volila specializace. To mně více
vyhovovalo. Přes kontakty z gymnázia,
pohovory a zkoušky jsem získal stipendium
na bakalářské a masterské studium, které
jsem studoval najednou a úspěšně zakončil.
Po pobytech v GB, D, USA jste teď ve
Švýcarsku. Jak jste se zaklimatizoval
v Curychu?
Po třech dlouhodobých pobytech ve třech
zemích proběhla aklimatizace velice rychle.
Curyšská univerzita je známa výborným
akademickým prostředím, v práci pokračuji
dále na technologii CRISPR Cas9, ale
i na jiných projektech. Nové je pro mě
dojíždění z Basileje, kde bydlím s přítelkyní,
mimochodem také vědeckou pracovnicí.
Z těch největších překvapení, při
znalosti němčiny, jsou pro mě dialekty
Zürichdeutsch a Baslerdeutsch a jejich
rozdíl, bližší je mně Zürichdeutsch.
Švýcarsko je doslova líheň pro
Nobelovy ceny. Vše nasvědčuje i pro
Vaši kandidaturu. Píše o tom i denní
švýcarský tisk. Jaká je Vaše šance?
Dá se očekávat, že technologie CRISPRCas9, na jejímž objevu jsem se v Berkeley,
36

v týmu prof. Jennifer Doudna podílel a kde
jsem také i spoluautorem podaného patentu,
bude oceněna Nobelovou cenou. Pravidlem
však obvykle je, že budou pro udělení ceny
vybráni vedoucí vědeckých týmů, takže cenu
v mém případě neočekávám. Aby to nebylo
jednoduché, tak nárok na patent nahlásil též
jiný vědecký tým a tak je vše otevřené.
Jak vypadá Váš pracovní den na
univerzitě?
Můj vědecký tým je mezinárodní a má 15
členů, vědecké pracovníky, doktorandy,
laborantku, studenty s diplomovými
pracemi a krátkodobé stážisty.
Pravidelně pro ně definuji úkoly, společně
analyzujeme výsledky a publikujeme je.
Kromě vedení týmu mám další role jako
získávání finančních grantů, hledání a výběr
vědeckých pracovníků do naší výzkumné
skupiny. Důležitá je i evaluace a zajištění
přístrojů pro naši laboratoř a nesmí se
zapomenout i na spolupráci s dalšími
laboratořemi na univerzitě i mimo ní. Jako
profesor mám samozřejmě i přednášky a
dohled nad doktorskými a diplomovými
pracemi.
Jak často pobýváte v České republice,
máte též pracovní kontakty?
Během roku jsem párkrát v Čechách,
pravidelně udržuji kontakt s rodinou a
přáteli. Mám i kontakt s kolegy a kolegyněmi
z biochemických pracovišť.
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Ne náhodou je jedna doktorandka v týmu
z Čech a další doktorand je ze Slovenska,
právě na jejich doporučení.
Jak trávíte svůj volný čas a kterému
hobby se věnujete?
Volný čas mně ještě v Heidelbergu dovolil
hrát na baskytaru v kapele. K tomu se
už bohužel nevrátím, ale hudba zůstává
mezi koníčky. Kromě čtení literatury faktů
mě zajímá i historie. Ze sportu mám rád
vysokohorskou turistiku nebo lyžuji. Nově

mě zaujalo a též se věnuji plachtění na
Curyšském jezeře.
Které výzvy na vás čekají v tomto roce a v
příštích letech?
Na konci letošního roku doufám v udělení
řádné profesury na univerzitě, tzn. na dobu
neurčitou. Obor biochemie nukleových
kyselin a technologie CRISPR-Cas9 nabízí
mnoho dalších zajímavých vědeckých
projektů, a těm bych se rád věnoval i do
budoucna.

Pane profesore, děkuji za pozvání a rozhovor pro čtenáře Zpravodaje. Přeji Vám a Vašemu
týmu další vědecké úspěchy.
Rozhovor a fotografie: Ivan Valíček
Zpravodaj 12/2017
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Letem Českem a Slovenskem
Vyššie penzie, neskorší odchod do
dôchodku
Príjemné aj menej príjemné správy čakajú na
prelome rokov pol druha milióna súčasných
aj budúcich slovenských dôchodcov. Asi
1,2 milióna penzistov bude mať znova
bohatšie Vianoce, keďže Sociálna poisťovňa
sa vraj tentoraz v decembri chystá vyplatiť
vianočný príspevok. Medzi tie druhé, menej
príjemné správy zase možno zaradiť, že
mnohým ľuďom v aktívnom veku sa v roku
2018 opäť posunie odchod na odpočinok.
K tohtoročnej vekovej hranici 62 rokov a 76
dní, pribudne ďalších 63 dní.
Renomovaný britský denník Financial
Times a Google vybrali inovátorov
východnej Európy, ôsmi sú zo Slovenska.
Svet si všimol Slovákov, ktorí bojujú
proti mrhaniu v štátnych IT zákazkách,
proti manipuláciám na webe, či skúmajú
rakovinu. Ide o ľudí, ktorí vedia úspešne
prepojiť svoje podnikanie, výskum alebo
aktivity s verejným sektorom a modernými
technológiami.
Fico už sfáral do bane, teraz chce skúsiť
nočnú zmenu
Premiéra Roberta Fica pobúril prieskum
Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS),
ktorý ukazuje, že podnikateľom sa nepáči
spôsob, ako vláda ide zvýšiť príplatky
za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.
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Podnikatelia kritizujú, že sa to rieši cez
poslanecký návrh a chýba o tom relevantná
debata. Niektorým sa nezdá ani výška
nových minimálnych príplatkov. Fico
najprv ľudí z PAS vyzval, aby si nočnú
zmenu vyskúšali na vlastnej koži. Majú tak
zistiť, či je zvýšenie príplatku z 50 centov na
1,38 eura veľa alebo nie. "Buďte takí láskaví,
postavte sa o desiatej večer k pásu, buďte
tam do šiestej rána a majte 20-minútovú
prestávku", povedal Fico.
Keď inšpektori práce zazvonia v Seredi
na bráne, Srbi utekajú z fabiky zadným
vchodom
Vo firme FM Slovenská sa používajú špinavé
praktiky, ktorými posielajú Slovákov preč a
nahrádzajú ich Srbmi. Vo výrobe pracuje už
80 percent Srbov, hoci pred dvomi rokmi tu
boli iba piati.
Zdroje: denníkn.sk, pravda.sk
Potravinové škandály - na tieto potraviny
si dajte veľký pozor!
Na to, že sa k nám z Číny dováža veľké
množstvo spotrebného tovaru, sme si
už mnohí určite zvykli. Lacný tovar je
vyrábaný na úkor kvality, preto mnohokrát
nevydrží veľmi dlho. Avšak v súčasnosti sa
k nám dostáva nielen spotrebný tovar, ale
aj potraviny. Rovnako aj tu platí, že je to na
úkor kvality, vďaka čomu Čína nemá skvelú
reputáciu hlavne v dôsledku škandálov,
Zpravodaj 12/2017

Česko a Slovensko

ktoré otrasli celým svetom. Určite si na
niektoré z nich pamätáte.
S prvým škandálom ste sa mohli stretnúť
v roku 2008, kedy bolo sušené mlieko
pochádzajúce z Číny kontaminované
melamínom. Vďaka tomu malo zdravotné
problémy neuveriteľných 300-tisíc detí, z
čoho minimálne 6 zomrelo. Druhý škandál
prišiel v roku 2011, kedy bolo v detskom
mlieku nájdené veľké množstvo ortuti.
Správy o tom, že Číňania predávajú
plastovú ryžu sme mohli zaznamenať už
naozaj dávno, taký väčší boom o tomto
fakte bol prevalený len nedávno. Podľa
mnohých správ niektoré fabriky miešajú
konzumovateľnú ryžu s jej plastovou

náhradou. Táto náhrada sa vyrába zo zmesi
zemiakov, sladkých zemiakov a umelej
hmoty.
Považujete cesnak za jeden z prírodných
liekov, ktoré má všestranné využitie?
O jeho účinkoch vedeli už naše staré
mamy, avšak v tej dobe nepoznali cesnak
pochádzajúci z Číny. Čím je tento čínsky
cesnak výnimočný? Je "ochutený" o rôzne
zakázané pesticídy, ktoré Číňania používajú
v snahe podpory jeho rastu. Práve tieto
pesticídy majú negatívny vplyv na ľudské
zdravie. Preto si pri výbere tejto plodiny (aj
ostatných, hlavne potravinových výrobkoch)
v obchode všímajte hlavne krajinu pôvodu.
Zdroj: Zdravie, K. Kačuríková.sk

--Slovenské župní volby
Hlavní politickou událostí uplynulého
měsíce na Slovensku byly bez pochyby
regionální volby, v nichž si slovenští voliči
vybírali v sobotu 4. listopadu poslance a
předsedy osmi vyšších územních celků.
Na první pohled se zdálo, že nejdůležitějším
tématem těchto regionálních voleb
byla otázka, zda svůj mandát předsedy
Banskobystrického samosprávného kraje
obhájí lídr slovenské krajní pravice Marian
Kotleba. Předseda strany „Kotleba – Lidová
strana Naše Slovensko“ před čtyřmi roky
šokoval celou zemi, když dokázal jako
celostátně neznámý politik vyhrát v druhém
kole volby na pozici, které se zjednodušeně
Zpravodaj 12/2017

říká župan Banskobystrického kraje.
V župních volbách, jak se výběru politiků
na regionální úrovni také říká, totiž funguje
systém, kdy nejvyšší představitele krajů
volí přímo občané. Institut přímé volby
tak nastartoval kariéru lídra extrémní
pravice, která mu přinesla nejenom funkci
jednoho z županů, ale hlavně celoslovenské
zviditelnění. To následně kotlebovcům, kteří
se odvolávají na válečný Slovenský stát,
přineslo i vstup do slovenského parlamentu.
Strašák Kotleba
Minulý úspěch Mariana Kotleby měl ovšem
ještě jeden následek. Vládní strana Smer –
Sociální demokracie, kterou vede premiér
39

Česko a Slovensko

Robert Fico, prosadila oficiálně na základě
„případu Kotleba“ jen několik měsíců před
letošními regionálními volbami účelovou
změnu volebního systému. Župani – šéfové
osmi slovenských krajů – se podle ní sice
měli nadále volit přímo, ale odpadnout již
mělo dosud fungující druhé kolo této volby.
Županem měl být nově zvolen kandidát,
který získá nejvíce hlasů v prvním kole. Smer
pro změnu systému argumentoval nejenom
snahou zastavit další nástup extremistů,
ale také ekonomickými argumenty.
V druhém kole totiž podle Roberta Fica a
jeho strany chodí volit velmi málo voličů,
a proto jednokolové volby ušetří zbytečně
vynaložené peníze ze státního rozpočtu.
Pravicová opozice ve slovenském
parlamentu proti této volební reformě
hlasitě protestovala, protože tvrdila, že
šance extremistů na vítězství ve volbách
krajských županů naopak může zvýšit.
Opoziční politici navíc pochopili, že
hlavním důvodem, proč premiérova strana
tolik stála o změnu volebního systému,
nebyl ani zájem snížit šance extremistů
ani zájem o slovenskou státní kasu. Smer
si totiž spočítal, že jeho kandidáti byli
v předcházejících volbách v prvním kole
voleb krajských šéfů téměř vždy a všude
po prvním kole v čele pelotonu kandidátů.
Druhé kolo pro ně mohlo být jen zbytečným
rizikem, že o vítězství přijdou. Vládní
strany přes odpor opozice změnu prosadily
a přehlasovaly i veto prezidenta Andreje
Kisky, který zákon vrátil parlamentu z obavy,
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že pomůže Kotlebovi a extremistům obecně.
Všeobecně se má totiž opravdu za to, že
jednokolové většinové volby jsou skutečně
pro kandidáty z okrajů politického spektra
výhodnější než dvoukolové.
Bumerang
Reálné volební výsledky z počátku listopadu
ovšem ukázaly, že reforma, která měla
premiérovu Smeru pomoci získat většinu
županských postů, se úplně otočila proti
vlastním tvůrcům. Z osmi křesel županů
Smer dokázal získat jen dvě (v Nitranském
a Trenčianském kraji), přestože ještě v roce
2013 za dvoukolového systému slavil triumf
hned v šesti krajích. Robertu Ficovi nevyšla
sázka na rozdrobenou pravicovou opozici,
protože ta se dokázala do regionálních voleb
spojit, a to dokonce mnohem úspěšněji
než strany vládní koalice. Ficova vládní
koalice, spojující jeho sociální demokraty
se slovenskými nacionalisty z SNS
i s maďarským menšinovým uskupením
Most – Híd, šla do voleb rozdrobeně,
zatímco trio opozičních pravicových stran
se spojilo ve všech krajích, a proto dokázalo
vzít Smeru, oslabenému několika aférami,
hned několik jeho tradičních bašt už
v prvním kole.
Sulíkova liberální a eurorealistická formace
Svoboda a solidarita (SaS) takto získala
župana Bratislavského kraje, kde vyhrál
dosavadní poslanec liberálů Juraj Droba.
Maťovičovi konzervativní Obyčejní lidé a
nezávislé osobnosti (OĽANO) slaví triumf
v Trnavském kraji, kde uspěl poslanec Jozef
Zpravodaj 12/2017

Česko a Slovensko

Viskupič, a v Žilinském kraji, kde první
župankou v historii Slovenska stala další
dosavadní poslankyně Erika Jurinová.
Křesťanští demokraté (KDH) překvapivě
vyhráli se svým županským kandidátem –
primátorem Levoče Milanem Majerským –
v Prešovském kraji, kde padl Petr Chudík,
který byl županem 16 let.
Společný nezávislý kandidát pravicové
opozice Rastislav Trnka navíc velmi
překvapivě deklasoval primátora Košic za
Smer Richarda Rašiho a povede napříště
Košický kraj.
Společný postup všech „tradičních“ stran
pak zabránil obhajobě županského postu
Marianem Kotlebou v Bánskobystrickém
kraji, kde kandidáti několika stran před
volbami odstoupili, aby nedrobili hlasy
a podpořili nejsilnějšího Kotlebova
protikandidáta – nezávislého podnikatele
Jána Luntera.
Porážka Smeru
Souhrnně se tedy letošní župní volby staly
velkou porážkou premiérova Smeru, které
přišlo o své bašty i několik dlouhodobých
krajských šéfů. Naopak na stranu vítězů
je možné zařadit opoziční, pravicové
spojenectví SaS-OĽANO-KDH a také
nezávislé poslance, kteří budou tvořit
nejsilnější skupinu mezi nově zvolenými
členy župních zastupitelstev.
Povolební situace v České republice
Ani na konci listopadu Česká republika ještě
nemá novou vládu, přestože její podoba
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se již poměrně výrazně rýsuje. Hnutí
ANO pracuje na sestavení své menšinové
vlády, v níž mají být její politici doplněni
několika nestraníky. Andrej Babiš má její
složení 28. listopadu představit prezidentu
republiky, s čímž čekal na ustavení nové
Poslanecké sněmovny a návrat prezidenta
z cesty do Ruska.
Sněmovnu se podařilo ustavit 20. listopadu
a o dva dny později byl novým předsedou
dolní komory českého parlamentu zvolen
její dosavadní místopředseda Radek
Vondráček. Právníka z Kroměříže do
vysoké ústavní funkce, která navíc hraje
důležitou roli při případném třetím pokusu
o sestavení vlády, podpořili poslanci jeho
hnutí ANO, komunistů, protestního hnutí
Tomia Okamury a pirátů.
Všechny strany kromě komunistů zatím
tvrdí, že menšinové vládě Andreje Babiše
důvěru ve Sněmovně nedají. Komunisté
jsou ochotní o podpoře uvažovat, pokud
hnutí ANO bude souhlasit s některými
jejich programovými požadavky. Zatím
se proto předpokládá, že Andrej Babiš se
svým prvním pokusem o vytvoření vlády
neuspěje. Jeho vláda ovšem zůstane v úřadu
až do té doby, než prezident Zeman jmenuje
dalšího premiéra a jeho vládu. Prezident
Zeman už dopředu ovšem signalizuje, že i
druhý pokus k sestavení vlády dá Andreji
Babišovi.
V lednu se sice už budou konat prezidentské
volby, ale Miloš Zeman zůstane prezidentem
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bez ohledu na výsledek minimálně až do
března.
O prezidentský úřad se mimochodem bude
ucházet devítka kandidátů. Největší šance
zatím průzkumy dávají vedle Miloše Zemana
nezávislému kandidátovi a bývalému
předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi,

dalšímu nestranickému kandidátovi
textaři a podnikateli Michalu Horáčkovi
či expremiérovi Mirku Topolánkovi, který
také kandiduje jako nestranický politik,
protože svou bývalou stranu ODS již opustil.
Podrobněji se kandidátům na prezidenta
budeme věnovat v dalším čísle Zpravodaje.

(pozn.red 29.11.17.: Na přání Zemana Babiš stále tají jména ministrů)
Přehled politických zpráv: Petr Sokol, 27.11.2017

***
Larissa Bednar
Specialistka v osobním poradenství, rozvoje osobnosti, podpory
týmové práce a konfliktů.
Termín po domluvě na:
E: info@bednar-transaktionsanalyse.ch nebo T: +41 79 709 74 13
Adresa: TZW Technologie Zentrum Witterswil AG,
Benkenstrasse 254c, 4108 Witterswil
www.bednar-transaktionsanalyse.ch
17-01-01

***
INZERCE

PRODEJ NEMOVITOSTÍ BEZ STAROSTÍ
Prodáváte svůj dům či byt? Nebo znáte někoho, kdo chce svoji nemovitost prodat?
Doporučte nás = my získáme zakázku = Vy bonus 15% z provize!
Těšíme se na Vaše zavolání.
AGENTUR PAZDERA, 044 933 07 33, www.pazdera.ch, www.agenturpazdera.cz
13-09-002
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Zemřela wimbledonská vítězka Jana
Novotná
Wimbledonská vítězka, olympijská medailistka a někdejší světová tenisová dvojka - to byla Jana
Novotná. Česká tenistka zemřela v neděli ve věku 49 let.

"Finálové vítězství bylo samozřejmě to
nejhezčí, co se mi v tenisové kariéře mohlo
stát. Byla jsem jen strašně moc ráda, že se
mi to podařilo. Vůbec si nepamatuji, jak
jsem ten mečbol vůbec zahrála, na to jsem
se musela zeptat rozhodčího, jak to vůbec
dopadlo. Každopádně jsem rychle vyběhla
do svého boxu, abych se mohla podělit o
tuhle radost se všemi, kteří mi na téhle cestě
pomáhali a fandili," říkala Jana Novotná v
roce 1998, krátce po svém wimbledonském
triumfu. Nebyl to zdaleka její jediný úspěch.
Na okruhu WTA vyhrála 24 turnajů ve
dvouhře a 76 ve čtyřhře, zvítězila ve Fed
Cupu. V čem byla Novotná výjimečná, to
vysvětluje reportér Jaroslav Plašil:

Chybět bude celému tenisovému světu
Rok po wimbledonském vítězství
Jana Novotná s profesionální kariérou
skončila. Rozhodně však ne s tenisem.
Pracovala jako trenérka, byla uvedena do
Mezinárodní tenisové síně slávy a účastnila
se charitativních a exhibičních turnajů. Na
jednom z nich se setkala i se svou někdejší
soupeřkou Steﬃ Grafovou.
"Když si na ni vzpomenu, vybaví se mi 29
zápasů, které jsme od začátku mé kariéry
spolu odehrály, vybavuje se mi samozřejmě
Wimbledon 1993, kdy jsem Steﬃ skoro
porazila. Byla to spousta krásných zápasů a
pro mě to byla čest hrát proti takové hráčce,
jakou byla Steﬃ Grafová."

"Pokud to vezmeme z tenisového hlediska
Jana Novotná žila na čas ve Spojených
pak stylem servis-volej, což stále výjimečná
státech, před několika lety se vrátila do
věc. Ona byla ohromně precizní, cílevědomá
České republiky. V neděli 19. listopadu
a trpělivá. Musela také dlouho čekat, než
podlehla rakovině, zpráva o jejím úmrtí se
se dočkala vytouženého wimbledonského
objevila i na webových stránkách předních
titulu. Fanoušci si určitě pamatují, jak
světových médií. A jak řekla její trenérka
podlehla Němce Steﬃ Grafové, když měla
Hana Mandlíková, chybět bude všem, kteří
velmi dobře rozehraný finálový zápas. Pak
se pohybují v českém i světovém tenisu.
si ale také pamatují ohromnou radost po
utkání s Francouzkou Nathalií Tauziatovou
v roce 1998."
Zdroj: Martina Bílá, Jaroslav Plašil, 20.11.2017 Český rozhas, radio.cz
Zpravodaj 12/2017
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Elektrická auta a jaderné elektrárny
Tento příspěvek píši v době zasedání světové
klimatické konference v Bonnu. V době
koaličních jednání při ustanovování nové
vlády v Německu, kde jeden z hlavních a
sporných bodů jednání je ochrana životního
prostředí. V obou případech se jedná
o pokus omezit vypouštění skleníkových

plynů (CO2) do ovzduší. Jeden z CO2
hříšníků jsou auta a druhý hříšník jsou
uhelné elektrárny. Pro auta se nabízí řešení
přechodem na auta s elektrickým pohonem.
Pro uhelné elektrárny stavbou nových
jaderných elektráren.

1. Problematika přechodu na auta s elektrickým pohonem
Jako příklad jsem zvolil Velkou Británii.
VB plánuje od roku 2040 zákaz uvádění
spalovacích motorů do provozu. V Německu
se o tom hodně diskutuje, ale zatím nic
konkrétního ustanoveno nebylo.
Tak co to znamená. Pro jednoduchost
budeme předpokládat, že mobilita
zůstane stejná jako dnes. Podle britského
statistického úřadu byla spotřeba benzínu
v roce 2014 13,8 milionů tun a nafty 25
milionů tun. Když tyto hodnoty přepočteme
na elektrické jednotky, tak dostaneme 161,7
TWh (Terawatthodin) pro benzín a 290,8
TWh pro naftu.
Když chceme mobilitu zachovat, tak nevede
žádná jiná cesta než energii, kterou dnes
dodává benzín a nafta, nahradit z jiných
zdrojů. Protože, aby se lidé a zboží udrželo
v pohybu, je potřeba určité množství
energie. Fyzikální zákony se nedají ošidit,
bez fyziky to definitivně nejde.

44

V následujícím se ohraničíme na benzínová
auta, abychom si dokázali představit, jakou
náhradní kapacitu na výrobu elektrické
energie je potřeba. Pro jednoduchost
budeme vycházet z toho, že elektrický
pohon je dvakrát efektivnější než pohon
benzínem. To znamená, že místo 161,7
TWh je potřeba pro pohon elektrických aut
pouze ca. 80 TWh.
Co znamená 80 TWh. Tato hodnota bude
zřejmější, když si představíme, že výkonná
jaderná elektrárna za rok vyrobí ca. 11 TWh
proudu.
Jenom benzínová auta pohánět elektricky
je potřeba ne méně než 7 (slovy sedm)
jaderných elektráren nebo tepelných
elektráren stejného výkonu.
A nesmíme zapomenout, že jsme se zabývali
pouze benzínovým pohonem. Spotřeba
nafty (viz nahoře) je podstatně větší. Při
opatrném odhadu je třeba dalších 10
Zpravodaj 12/2017
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elektráren. Tuto problematiku řeší Velká
Británie tím způsobem, že v příštích deseti
letech uvede do provozu jedenáct jaderných
reaktorů (viz přehled dole).
Jak se to bude řešit v Německu se dá
těžko odhadnout. V roce 2015 byla podle

německého statistického úřadu spotřeba
benzínu 18,2 milionů tun a nafty 36,8
milionů tun. Spotřeba teda podstatně větší
než ve Velké Británii. Přechod na elektro
mobilitu by se měl uskutečnit bez jaderných
a uhelných elektráren.

Klimatolog James Hansen z Columbia university v USA, který je jeden z nedůležitějších a
nejzkušenějších „buditelů“ proti oteplování klima, požadoval na právě probíhající světové
klimatické konferenci v Bonnu stavbu nových jaderných elektráren s cílem zabrzdit oteplování
ovzduší.
2. Problematika zastavení jaderných elektráren
Jako příklad jsem zvolil Německo. Po
fukushimské katastrofě v roce 2011 se
německá vláda rozhodla, že zastaví provoz
jaderných elektráren. Poslední jaderná
elektrárna má být v Německu zastavena
31.12.2022. Současně podporuje německá
vláda miliardovými subvencemi (v roce
2016 25 miliard EUR) obnovitelnou energii
(ze školy si vzpomínám, že energie se dá
z jedné formy přeměnit do jiné, o obnově
nebyla tenkrát žádná zmínka) s cílem snížit
vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.
Podíl obnovitelné energie na celkové
výrobě proudu v Německu činí 37% a je
tím podstatně větší než v jiných velkých
průmyslových zemích. Nepravidelnost,
kolísavost této energie (sluneční a větrné)
vyžaduje prakticky stoprocentní Back-up
fosilní energií. Jaderné elektrárny vyrábějí
pouze 14% proudu (v srpnu 2011 ztratilo
8 jaderných elektráren povolení k provozu
Zpravodaj 12/2017

a v červnu 2015 jedna další elektrárna), a
proto musí Německo opět více spalovat uhlí,
aby mohlo pokrýt větší spotřebu energie a
nahradit výpadek zastavených jaderných
elektráren.
Tak že je dnes 41% celkové výroby proudu
vyráběno v 148 uhelných elektrárnách. Část
těchto elektráren musela v posledních třech
letech být opět reaktivována.
Kvůli tomuto zvýšení výroby proudu z uhlí
se Německo stalo největším znečišťovatelem
ovzduší v celých EU. Ve světovém měřítku
je Německo na šestém místě CO2 hříšníků
za Čínou, USA, Indií, Ruskem a Japonskem.
Tím zůstává Německo daleko za svým
národním klimatickým cílem. Do 2020
chtělo Německo v poměru k 2010 snížit
emisi skleníkových plynů o 155 milionů tun.
Do dneška se ale podařilo snížit emisi pouze
o 1 milion tun!!
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A tak nejprůmyslovější a ekonomicky
nejsilnější stát v Evropě, přes miliardové
subvence do obnovitelných zdrojů energie,
zažívá energetickou katastrofu díky
pochybené energetické politice.
Politici a media jak v Německu tak ve
Švýcarsku se snaží obyvatelstvo přesvědčit,

že jaderné elektrárny nejsou potřeba.
V podstatě je to úplně jinak. Celý svět
buduje nové jaderné elektrárny, protože
jenom tak se dají cíle CO2, dohodnuté na
pařížské klimatické konferenci v roce 2015,
dosáhnout. Přesně tak jak tvrdí klimatolog
Hansen.

Na https://de.statista.com › Energie & Umwelt › Energie se můžete podívat kolik nových
jaderných reaktorů se během následujících 8-10 let bude dávat do provozu. Několik vybraných
zemí, stav květen 2017:
Čína

40 reaktorů

Vietnam

4

Rusko

26

Egypt

2

Indie

19

Argentina

2

USA

14

Indonésie

1

V. Británie

11

atd.

Japonsko

9

Obnovitelná energie a jaderná energie mají jen společně šanci fosilní energii postupně
nahradit a tím zpomalit zvýšení CO2.
Text: Václav Günter
Použitá literatura:
Prof. Hans – Werner Sinn, Ifo Institut München, „Der grüne Paradoxon“
Informace:
Spiegel ONLINE 15.11.2017 „Der Atomausstieg ist ein grosser Fehler“, Axel Bojanovski
Die Weltwoche Nr. 46/2017 „So werde Rosinen zu Ruinen“, Silvio Borner
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157767/umfrage/anzahl-der-geplantenatomkraftwerke-in-verschiedenen-laendern/
Das Statistik-Portal
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

Kde

19.1.2018
v 19:30

Promítání filmu A pod maskou
tma (ČR 2017, dok. film; režie:
Viola Ježková, námět a scénář:
Olga Věra Cieslarová; česky,
anglické titulky)

Kollegienhaus Uni Basel,
Petersplatz 1, Basel

27.1.2018 v 19:30

42. Česko-slovenský ples

Kongresový sál ve Wettingenu,
str.10

27.1.-4.2.4.2018

Festival horkovzdušných
balónů

17.-28.1.2018
18:00 do 22:00

Murten Licht-festival

24.12.2017

Štědrý den

25.12.2017

1. svátek vánoční

26.12.2017

2. svátek vánoční

31.12.2017

Silvestr

1.1.2018
1.1.2018

6.1.2018

Den obnovy samostatného
českého státu
Den vzniku Slovenské
republiky

Zjevení Pána (Tři Králové)

CHÂTEAU-D'OEX,
www.chateau-doex.ch
Murten,
www.murtenlichtfestival.ch

Česko
Slovensko

Slovensko

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

48

!

Zpravodaj 12/2017

SOUTĚŽTE

s námi

Více informací o soutěži naleznete na www.svaz-spolku.ch
nebo ve Zpravodaji č. 9/2017

Čecho-Švýcarka-70/166, symp. nekuř. blond a plných tvarů, se zájmem o všestran.
kulturu a dění světa, hled. kamar. 65-75let, vyšší post.z kantonu ZH, nebo Prahy a
okolí, ev. s chatou u vody. Zn.: pampeliska014@gmail.com

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

***

INZERCE

Vila na prodej v Šárce/Praha Dejvice - viz link. Kontakt: 0796780816 nebo +420603266488
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/vila/praha-dejvice-v-sareckem-udoli/
3801321820#img=0&fullscreen=false

17-06-01

***
Diplomovaná pedikérka a manikérka nabízí své služby v Luzernu a okolí
od 50,00 CHF. Tel. +420/77 50 69 314, doporučuje p. Steiner, tel. 041/370 36 68.

***
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

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

INZERCE

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

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

+420 604 954 363

doprava@ivolesner.cz

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

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

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

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

Impressum
Redakce:
Adéla Benešová,
e-mail: zpravodaj@quickline.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: adresa Svazu spolků (SSČS)
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter,
Maria Cron
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Ludmila Čarnecká
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Administrace a Inzerce
(předplatné, změny adres, nové přihlášky
na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e-mail: jarmila.schifferle@gmx.ch
Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-,
v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.
Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků
ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und
Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3,
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Webová stránka:
http://www.svaz-spolku.ch
Obálka: Hana Blašková
Kresba na obálce: Hana Blašková
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání
je 5 pracovních dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu,
nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc),
textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa
je uvedena v Impressum.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě v rozlišení
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a to
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením
autora. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem,
prosím, informujte o tom redakci.
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je
nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu.
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.
V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod.
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada,
která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován
honorář.
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