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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
velice si vážím toho, že jsem směla převzít
štafetu po Andreji Hricovi a dalších, kte‑
ří se zasloužili o to, že náš i váš Zpravodaj je tu
již padesátým rokem!
Jak jste si mohli povšimnout, Zpravodaj
od nás dostal novou tvář a po prolistování zjis‑
títe, že i několik nových rubrik.
Jelikož je Švýcarsko rájem festivalů, přibyla
zde například rubrika o těchto akcích, kte‑
ré se v daný měsíc konají, s pojednáním o jed‑
né z nich.
Tento měsíc jsme od pana Dobrovolného obdr‑
želi jeho životní příběh (str. 48), za který jsem
velmi vděčná. Byla bych ráda, pokud bychom
mohli v budoucnu založit rubriku „Naše osudy“,
jelikož život každého z nás je jedinečný, protka‑
ný životními cestami, které nás činily šťastný‑
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mi, těmi, na které docela neradi vzpomínáme
a pak i těmi, které náš život zcela změnily. Ka‑
ždá z těchto událostí nás nějakým způsobem
formovala a jsme tím, kým jsme.
Podělte se i Vy s námi o Váš životní příběh!
Rádi vyrážíte za dobrodružstvím a chtěli byste
se o ně podělit? Znáte tajemná a krásná zá‑
koutí ve Švýcarsku? Či raději sedíte v pohodlí
domova a necháváte své prsty klouzat po pa‑
píře nebo klávesnici a vytváříte tak příběhy,
fejetony, poezii…? Pošlete nám je, rádi je zve‑
řejníme.
Závěrem bych Vám chtěla z celého srdce
popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce
2017. Budu se těšit na spolupráci s Vámi.
Red. Adéla Benešová
Zpravodaj 1/2017

SOS pro Zpravodaj jde do dalšího kola!
Zpravodaj bude i nadále vycházet…
… ale SOS akce pokračuje: Jako reakci na první
výzvu se nám podařilo získat paní Adélu Be‑
nešovou, která je ochotná připravovat lay‑out
a redigovat českou část a představuje se Vám
tímto prvním číslem jubilejního ročníku. Na její
podporu hledáme ještě někoho, kdo by přebral
nebo podpořil práci v české redakci.
Vyzýváme ale i Vás všechny, milí čtenáři, milé
čtenářky, k pravidelnému přispívání texty a fo‑
tografiemi z činnosti Vašich organizací a ze
všech oblastí, které by mohly zajímat. Zpravodaj
pak bude tak barevný, zajímavý, čtivý, jak si ho
představujete a přejete! Příspěvky zasílejte na
adresu redakce.

Dosavadní tým je na základě dobrovolnosti
k dispozici jako podpora a poradce, korektoři,
tiskárna a distribuce zůstávají.
…
Děkujeme za váš zájem a ochotu podpořit
a udržet vydávání Zpravodaje i v jubilejním
50. ročníku
Předsednictvo Svazu spolků
a stovky věrných čtenářek a čtenářů

Jak vidno z tiráže, není zatím obsazena funkce „Inzerce“: hledáme někoho, kdo má zájem
sbírat došlé inzeráty, komunikovat s inzerenty
a případně navrhovat nové (akvizice).
Paní, která původně přislíbila, že převezme slo‑
venskou část, musela pro změnu situace na pra‑
covišti zase odříct. Nadále tedy potřebujeme
obsadit slovenskou redakci - jinak musí Zpra‑
vodaj (prozatímně) vycházet jen česky.
…
Zájemkyně a zájemci, kteří jsou ochotni v bu‑
doucnu, nejméně však v jubilejním roce 2017,
bezplatně vykonávat některou – nebo více –
z uvedených prací, přihlaste se na mailové ad‑
rese Svazu:
(info@svaz‑spolku.ch), nebo u někoho z dosa‑
vadního týmu – kontakty najdete v tiráži tiš‑
těného Zpravodaje a na webu svaz‑spolku.ch.
Zpravodaj 1/2017

Celou výzvu předsednictva k vytvoření nového
týmu Zpravodaje včetně jednotlivých funkcí
a popisů prací najdete na:
www.svaz‑spolku.ch, ve Zpravodaji 9/16
a v internetové verzi Zpravodaje na webu
velvyslanectví ČR pod:
http://www.mzv.cz/bern/cz/
vzajemne_vztahy_a_informace/
cesi_zijici_ve_svycarsku/index.html
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50 Jahre Ende des „Prager Frühlings“ 1968
Unser Dank an die Schweizer Bevölkerung
von Dr. Georg Dobrovolny, FORUM OST‑WEST, Bern

I

n der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 – vor bald 50 Jahren - besetzten

die sog. befreundeten Armeen des Warschauer Pakts – ohne Rumänien – auf Befehl

des damaligen russischen Kreml‑Chefs Leonid I. Breschnew die Tschechoslowakei**,
um den in ihren Augen gefährlichen Reformsozialismus zu stoppen. Die Okkupation
und Isolation des Landes dauerte bis zur Wende 1989/90*, sämtliche Reformideen wur‑
den zerschlagen.

Unser Dank hier in deutscher, französischer, tschechischer und slowakischer Sprache:
Tschechen und Tschechinnen sowie Slo‑
waken und Slowakinnen, die, nach dem
gewaltsamen Ende des Prager Frühlings,
in der Schweiz ihre neue Heimat gefunden
haben, danken allen, die sie freundlich auf‑
genommen haben: Den Gemeinden, Kanto‑
nen, dem Bund, den Universitäten, Firmen
sowie vor allem der Schweizer Bevölkerung!
***
Les Tchèques et Slovaques qui ont trouvé
en Suisse une nouvelle patrie après l‘inter‑
vention soviétique du 21 août 1968 à Prague
remercient chaleureusement celles et ceux
qui les ont accueilles: les communes et can‑
tons, la Confédération, les universités, des en‑
treprises, ainsi que toute la population suisse!
***
I cechi cosi come gli slovacchi, che hanno trova‑
to in Svizzera la loro nuovo patria dopo la fine
violenta della primavera di Praga - 21 agosto
4

1968 - ringraziano di cuore tutti coloro che
li hanno accolti: i comuni, i cantoni, la confe‑
derazione, le università, le imprese e in modo
particolare la popolazione della Svizzera!
***
Češi a Slováci, kteří po okupaci své země
21. srpna 1968 našli ve Švýcarsku nový do‑
mov, děkují všem kteří je přátelsky a vel‑
koryse přijali: rodinám, obcím, kantonům,
vládě, školám a univerzitám, firmám a in‑
stitucím - všemu švýcarskému obyvatelstvu!
***
Česi a Češky, tak ako aj Slováci a Sloven‑
ky, ktorí po násilnom ukončení Pražskej
jari a okupácii svojej krajiny 21. augus‑
ta 1968 našli vo Švajčiarsku svoju novú
vlasť, ďakujú všetkým, ktorí ich priateľ‑
sky a veľkoryso prijali: obciam, kantónom,
spolkovej vláde, univerzitám, firmám a inšti‑
túciám - celému švajčiarskemu obyvateľstvu!
Zpravodaj 1/2017

**Die Tschechoslowakei bestand als Staat
von 1918 bis 1939 und erneut von 1945 bis 1992 de jure auch während des Zweiten Weltkriegs.
Das Parlament löste die Tschechoslowakei zum
31. Dezember 1992 auf. Es folgten die Tsche‑
chische Republik und Slowakei - per 1. 1. 1993.

nige Siedlungen mit russischen Barrieren
entstanden. Die Gebiete dieser Siedlungen
wurden von den Russen exterritorialisiert
und sind für die tschechische Bevölkerung
nicht zugänglich. Dies geschieht nach der al‑
ten nomadischen Strategie: „Wo unser
Pferd mal geweidet hat, sind wir zuhause.“

*Einige der ehemaligen Sowjet
‑Offiziere
kamen nach 1990 als „Kurgäste“ zum Bei‑
spiel nach Karlsbad zurück und liessen
sich dort nieder, zumal sie sich dort besser
fühlen als in ihrer kargen Heimat. So sind
in der heutigen Tschechischen Republik ei‑

Stimmungsbild aus Prag im August 1968, Fotograf unbekannt

Zpravodaj 1/2017
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Recenze

Vlastnou hlavou

N

a Slovensku vyšla prvá kniha zo zákuli‑
sia vládnej strany Smer‑SD. Cieľom kni‑
hy je poukázať na mafiánske praktiky vládnej
strany a na prehnitý systém, ktorý momentál‑
ne funguje na Slovensku. O vplyvoch záujmo‑
vých skupín na politické elity
sa otvorene hovorí už roky,
ale zatiaľ sa nikto nepokúsil
nakresliť úplný obraz s kon‑
krétnymi tvárami, vzájom‑
nými väzbami a obchodnými
aktivitami. Pridanou hodno‑
tou sú aj informácie zvnútra
Smeru. Kniha je príbehom
Roberta Fica a jeho strany
z pohľadu investigatívneho
novinára, ktorý odhalil via‑
ceré dôležité kauzy. Novinár
a šéf investigatívy spravodajského portálu
Aktuality.sk Marek Vagovič sa nebál otvorene
písať o zločinoch a korupčných škandáloch
vládnej strany počas jej účinkovania na poli‑
tickej scéne. V knihe sú spísané poznatky, kto‑
ré autor získal počas svojho pätnásťročného
informačného boja s dlhodobo najpopulár‑
nejšou stranou. K napísaniu ho motivoval naj‑
mä za tie roky nahromadený materiál a nedo‑
statok priestoru v novinových článkoch. Autor
o sebe povedal: „Som novinár, nie politický
aktivista, takže mojou ambíciou nie je me‑
niť systém. Ako vyštudovaný historik som sa
snažil zachytiť určitú etapu slovenských dejín,
ktorá môže byť poučením aj do budúcnosti.
Krajinu, ktorú si rozparcelovala skupina ob‑
chodníkov v pozadí, totiž rozožiera obrovská
korupcia a politické elity, ktoré sú teraz pri
moci, sa tomu buď nečinne prizerajú, alebo
sú aktívnou súčasťou prehnitého systému.
6

Chcel som ľuďom, ktorí prestávajú dôverovať
tradičným médiám, ukázať, že nie sme naivní
hlupáci, s ktorými môže hocikto manipulovať.“
V knihe mohol ísť úplne do hĺbky a odkrý‑
va pozadie rôznych káuz, rozoberá kamarát‑
ske, rodinné alebo obchod‑
né vzťahy medzi smerákmi
a vplyvnými oligarchami. Po‑
čas Ficových vlád sa najviac
darilo spriazneným podni‑
kateľom, ktorí stáli pri zrode
strany Smer. Autor nechcel
iba ukázať aký je Robert Fico.
Autor vysvetľuje: „Osobný
aj politický príbeh Roberta
Fica v knihe je síce dôležitý,
ale nie kľúčový. Pokúsil som
sa rozkryť hlavne systém,
v ktorom hrajú rozhodujúcu úlohu peniaze
a kontakty na tých „správnych“ ľudí. Vďa‑
ka nim si totiž dokážu politici a obchodníci
v pozadí zabezpečiť beztrestnosť. Robert Fico
je len symbol, ktorý sa stal vďaka túžbe byť
na vrchole za každú cenu ich vazalom a dlž‑
níkom. Smer sa stal jeho výťahom k moci,
formálne riadia stranu jej politici, no viacerí
predstavitelia Smeru sú len nominantmi jed‑
notlivých záujmových skupín. Na ich čele stoja
mecenáši, ktorí zbohatli v období, keď bol pre‑
miérom Vladimír Mečiar. Keď ten ako politik
vyhorel a stratil vplyv, pragmaticky sa presu‑
nuli k Robertovi Ficovi, mladému a perspek‑
tívnemu lídrovi, ktorý mal potenciál vyhrať
voľby. Bola to dobrá investícia, pretože Fico
im začal po nástupe k moci splácať svoje zá‑
väzky aj s úrokmi. Ich ľudia sa stali ministrami
aj poslancami, obsadili strategické podniky.
Zpravodaj 1/2017

Recenze
Ale hlavne robili vo veľkom biznise so štátom.
Pokým za vlády Vladimíra Mečiara bol une‑
sený syn prezidenta Kováča, koalícia Roberta
Fica a mecenášov Smeru uniesla celý štát! A do‑
plácame na to všetci, keďže milióny z predra‑
žených tendrov chýbajú napríklad v zdravot‑
níctve, kde si napríklad musia ľudia nosiť do
nemocníc vlastný toaletný papier. Robert Fico
sa namiesto toho, aby zlepšoval verejné služ‑
by, školstvo či justíciu, sústredil hlavne na to,
aby sa udržal čo najdlhšie pri moci. V ľuďoch
rastie hnev, pretože prestali veriť aj elemen‑
tárnej spravodlivosti. Keď ukradnete bicykel,
idete do väzenia. Keď podvádzate vo veľkom
na daniach, nikoho to nezaujíma, pretože ste
„náš človek“. Vplyv oligarchov na verejný život
je taký veľký, že ani prípadná zmena vlády by
nemusela významne ohroziť ich pozíciu. Ich
figúrkami totiž nie sú len politici, ktorí sa tvá‑
ria ako sociálni demokrati, ale aj dôležití štátni
úradníci, policajti či prokurátori. To znamená,
že nech by zajtra vyhral voľby ktokoľvek, mi‑
nimálne do roku 2021 sa zrejme nič zásadné
nezmení. Až vtedy končí funkčné obdobie
špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika,
ktorý má pod palcom všetky politicky citlivé
kauzy. Líder strany Robert Fico mal po tem‑
nom období mečiarizmu a rozklade takzvanej

starej pravice veľký potenciál zmeniť krajinu
k lepšiemu. Svoju šancu však trestuhodne pre‑
mrhal. Namiesto kľúčových reforiem umožnil
mecenášom Smeru, aby si vyberali dividen‑
dy v podobe lukratívnych štátnych zákaziek.
To čo hovorí Robert Fico svojim voličom,
je v príkrom rozpore s tým, ako funguje jeho
politická strana. Premiér sa naoko správa ako
ľavičiar, keď tvrdí, že na Slovensku buduje
sociálny štát. Vianočné dôchodky a sociálne
balíčky sú len premyslené marketingové ak‑
cie na odpútanie pozornosti od korupčných
škandálov. Obávam sa, že ak sa čo najskôr
nespamätajú, ľudia raz môžu zobrať spravod‑
livosť do vlastných rúk. Myslím, že Slovensko
je na podobnej križovatke ako v roku 1989,
keď padol komunizmus, alebo v roku 1998,
keď sa skončila éra mečiarizmu. S tým rozdie‑
lom, že zatiaľ čo vtedy došlo k zmene demo‑
kraticky a pokojne, teraz môžu spodné prúdy
v spoločnosti vyplaviť agresivitu a násilie.“
Nadpis knihy Vlastnou hlavou odkazuje
na obsah nahrávky, v ktorej hlas podobný hlasu
R. Fica hovorí, že predseda Smeru zabezpečil
mimo oficiálneho účtovníctva pre stranu
75 miliónov korún, a to „vlastnou hlavou“.

Kniha vyšla 1. Decembra 2016 v spoločnosti Premedia; Počet strán: 248
Dá sa objednať cez Martinus, Gorilu, Panta Rhei, Artforum, Alterego alebo ABC knihy.
Autor Marek Vagovič od roku 2000 pôsobí v médiách, zaoberá sa hlavne prepojením
politiky a biznisu. Netají sa kritickým postojom k dianiu v politike a spoločnosti.
Písal pre tlačovú agentúru SITA, denníky Pravda a SME, týždenníky Domino fórum,
a.týždeň ako aj portál Aktualne.sk. Teraz vedie investigatívny tím portálu Aktuality.
sk. V rokoch 2006 – 2016 bol pätnásťkrát nominovaný na Novinársku cenu Nadácie
otvorenej spoločnosti. Sedemkrát cenu vyhral. Toto dielo však zrejme predbehne
všetky jeho doterajšie úspechy v investigatívnom spravodajstve. Týždeň od spustenia
predaja bola kniha na druhom mieste v Gorile, na treťom v Martinuse a v Panta Rhei.
Eva Paiaziti
Zpravodaj 1/2017
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Švýcarsko

Od mája si v Coope kúpite hamburger
z hmyzu
Hmyz od jari v regáloch s mäsom.
Dvíha sa vám žalúdok z predstavy muchy,
červa, alebo iného hmyzu v jedle? Tak potom
asi pre vás nie je určené jedlo budúcnosti, a to
produkty z hmyzieho mäsa. Švajčiarsky super‑
market Coop začne od mája 2017
predávať produkty na báze hmy‑
zu, ako napríklad mäsové guľky,
alebo mäso na hamburgery.

„Tajomstvo nášho úspechu spočíva v schopnosti
identifikovať trendy a v inováciách,“ uviedol ho‑
vorca Coopu Roland Frefel. Pridaním určitých
druhov hmyzu k iným polotovarom „dovolí
zákazníkom objaviť nový svet
chutí,“ dodal.

Hmyz
je rovnako
bohatý
na bielkoviny
ako mäso
a ryby

Až doteraz švajčiarske zákony
špecifikovali, že nezvyčajné po‑
traviny, ako napríklad produk‑
ty na báze hmyzu, nemôžu byť
predávané bez špeciálnej au‑
torizácie, ale švajčiarsky Úrad
pre bezpečnosť potravín a Vete‑
rinárstvo (BLV) deklaroval, že sa jednalo o zjed‑
nodušovanie systému. Od 1. mája 2017 môže
byť komerčne predávaný akýkoľvek produkt,
pokiaľ rešpektuje predpisy týkajúce sa bezpeč‑
nosti potravín.

Coop zareagoval takmer okamžite hovoriac, že
na svoje pulty umiestni od jari produkty na báze
hmyzu. Vo vyhlásení supermarketu ďalej stojí,
že mäso z hmyzu bolo vyvinuté v spolupráci
so švajčiarskym startupom Essento, ktorý sa
špecializuje na vývoj jedál z hmyzu, za účelom
vytvorenia radu prekvapujúcich produktov ob‑
sahujúcich proteíny z hmyzu, vrátane mäsových
guličiek a hamburgerov.

Hmyz je rovnako bohatý na‑
bielkoviny ako mäso a ryby
a obsahuje esenciálne vitamíny,
minerály a aminokyseliny, avšak
hmyz sa v Západnom svete stále
radí medzi nezvyčajné potravi‑
ny. Ale to sa zrejme v najbližšiu
dobu zmení, tak ako sa mení
aj svet, ktorý musí nachádzať
nové spôsoby, ako nakŕmiť svetovú populáciu,
ktorá podľa odhadov prevýši viac než 9 miliárd
v roku 2050.
Hmyz je udržateľný a ekologický zdroj obži‑
vy, pretože hmyz emituje menej skleníkových
plynov než tradičné chovy dobytka, uvádza
Úrad pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN.
„Okrem toho sú aj veľmi chutné,“ uvádza Coop,
pričom poukazuje na to, že cvrčky pripomínajú
svojou chuťou kuracie mäso a múčne chrobáky
majú zas orieškovú chuť.
Ešte zostáva dúfať, že švajčiarsky spotrebitelia
budú súhlasiť. Tak čo, ochutnali by ste?
Text: Hana Blašková
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BADEN
Vás srdečně zve na

41. Česko-Slovenský ples
který se koná v sobotu 21. ledna 2017
ve velkém kongresovém sále „TÄGERHARD“ ve WETTINGENu.
Otevření sálu v 19:30 hod.
Vstupné: CHF 50.-, mladí do 25 let
a stále-mladí v důchodovém věku CHF 40.K tanci hraje NOSTALGIE SWINGERS Big Band
Úbor večerní, společenský
Předprodej vstupenek: Jaroslava Krump 056 442 40 93
Postkonto: SOKOL Baden, 60-125441-6
Informace: jarka.krump@hispeed.ch, vm.guenter@hispeed.ch, www.sokol.ch
Zpravodaj 1/2017
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Čtení na volnou chvíli

Muž proti státu

(Dokončení příběhu Relikviáře Svatého Maura z minulého čísla)

Pověst amerického překupníka

V

novém tisíciletí se na scénu znovu vrací
i Douglas, ačkoliv nebyl pozván ani na slá‑
vu v roce 2002, ani na dvacáté výročí nálezu
v roce 2005. A zjišťuje, že je v Česku líčen jako
lačný americký překupník, který chtěl malou
zemi obrat o poklad a obohatit se. „Je to dob‑
rý příběh, uznávám,“ podotýká ironicky. „Má
špatného hrdinu: mě. A dobrého: Františka Ma‑
ryšku. Však ten příběh také vymysleli ti nejlepší,
autoři komunistické propagandy. Neobviňuji
pana Maryšku, ten odvedl skvělou práci, ale
mluvíme tady o tehdejším systému.“
Douglas, který míní, že byl tehdy v roce 1985
podveden, se tak pouští do dalšího zápasu. Ten‑
tokrát požaduje, aby Česko oficiálně uznalo
jeho klíčový podíl na nalezení „objevu stole‑
tí“. „Špehovali mě a teď tvrdí, že relikviář na‑
šli sami. Po 46 letech. Jaká souhra okolností,“
opakuje Douglas důrazně.
„Nesmírně mu záleželo na tom, aby ho jeho děti
nevnímaly jako zlého amerického obchodníka,“
vysvětluje starostka Bečova Olga Haláková. Ta
se dnes s Douglasem přes počáteční nedůvěru
stýká. „Vztah k našemu městu má přátelský.
Chce být uznán jako iniciátor nálezu,“ říká
Haláková, která zprostředkovávala i kontakty
s několika ministry kultury.
Jako první řešil „případ Douglas“ v roce 2003
ministr Pavel Dostál (zemřel v roce 2005,
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-pozn. red.). Ten ovšem Douglase nepotěšil:
napsal mu, že nemůže být podle občanského
zákoníku uznán jako nálezce, protože nikdy
neprozradil, o jaký předmět se jedná, ani nebyl
na místě nálezu. „Je neuvěřitelné, že porovnával
situaci z roku 1985 se zákony v roce 2003,“ zlobí
se Douglas, který Dostálovi odepsal, že „v té
době nebylo možné hrát s odkrytými kartami“
a že mu mohlo jít i o život.
V dopise, který Douglasovi napsal ministr
kultury Pavel Dostál v roce 2003 se píše,
že Američana nemůže uznat jako nálezce
relikviáře.
Zklamání vystřídala úleva
A roky dál ubíhaly. Douglas jezdil do Bečova
na letní slavnosti, několikrát se setkal i s Ma‑
ryškou. Poprvé v roce 2005, kdy Douglas tajně
přijel na výročí nálezu. „K mému překvapení
mi přiznal, že mě tehdy podvedli. Změnil
se i postoj novinářů a vědců,“ popisuje Douglas.
V roce 2013 se dočkal i osobního setkání s mi‑
nistrem, tehdy resort kultury vedl Jiří Balvín.
Ten posléze Douglasovi napsal v osobním do‑
pise, že si je vědom jeho přínosu k vyzvednutí
cenné památky, a ocenil jeho přátelské vztahy
s Maryškou. Bylo to ale opět méně, než Ame‑
ričan čekal.
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Báli se ministři, že kdyby Douglase uznali ofici‑
álně jako iniciátora nálezu, mohl by požadovat
nálezné? To by v případě takové památky, jako
je relikviář svatého Maura, mohla být značná
suma. „Jeden ministr se mě ptal, kolik bych
případně požadoval peněz. O peníze mi nejde.
Řekl jsem mu, že bych dal polovinu na charitu,
tak bych se před charitou nechtěl stydět,“ po‑
pisuje Douglas odpověď, která politika zmátla.
„Chápu, že v roce 1985 vytvořili svou verzi pří‑
běhu, ale proč se jí drží i současné Česko, tomu
nerozumím,“ diví se Douglas.
V Bečově ho většina lidí zná. „Když přijede,
projde městem, s každým se pozdraví. Je bez‑

prostřední a asertivní. Máme tady krásnou
fotografii, na níž je ve vážném rozhovoru s de‑
setiletými kluky,“ popisuje starostka Haláková.
O kus dál, na zámku v Bečově, v potemnělé
místnosti, září do tmy zlatý relikviář, až se ná‑
vštěvníkům tají dech. Část turistů ovšem vnímá,
že relikviář má kořeny jinde, v Belgii. „Návštěv‑
níci nám často říkají, že si hlavně přejí, aby nám
ten poklad zůstal,“ říká na závěr prohlídky be‑
čovská průvodkyně.
„Nejdřív jsem byl zklamaný, ale teď už nejsem.
Relikviář byl zachráněn a já jsem pořád na‑
živu, abych o tom mohl vyprávět,“ podotýká
Douglas.

Dopis, který Douglasovi napsal ministr kultury Pavel Dostál v roce 2003. Píše, že
Američana nemůže uznat jako nálezce relikviáře.
Zpravodaj 1/2017
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Kdo je kdo
Danny Douglas
Muž s americkým občanstvím, který žije dlouhá
léta ve Vídni. Jeho rodiče zahynuli za války, jeho
pak vychovávala bývalá rodinná chůva ve Vídni.
V 60. letech působil v americké armádě jako
překladatel na berlínském hraničním přecho‑
du Checkpoint Charlie. Provozuje firmu, která
vyrábí jídlo pro zvířata. V minulosti objevil
několik cenných uměleckých předmětů. V le‑
tech 1984-1985 se s pověření rodiny Beaufort
‑Spontinů pokusil uzavřít s tehdejší ČSSR
smlouvu o vyzvednutí ztraceného relikviáře
svatého Maura. Po přelomu tisícíletí do Bečova
příležitostně jezdil a bral záštitu nad místními
slavnostmi.
František Maryška (1946 - 2014)
Šéf 4. odboru Federální kriminální ústředny,
vedl tým Starožitnost, jehož úkolem bylo vy‑
pátrat, co chce Douglas vyzvednout, a poklad
nalézt. Kriminalista, který jinak chytal vrahy
a zloděje, považoval neobvyklý případ za je‑
den za svých největších profesních úspěchů.
Za „nález století“ dostal v roce 1985 hodinky,
tisícikorunovou prémii a sadu sklenic Mo‑
ser. Před Vánoci roku 2014 zemřel na infarkt.
S Douglasem se po roce 2005 několikrát setkal,
vzájemně se respektovali.
Heinrich Beaufort‑Spontin (1880-1966)
V mládí pracoval jako úředník na c. a k.
místodržitelství v Praze, patřil k důvěrní‑
kům následníka trůnu arcivévody Františka
Ferdinanda d’Este. Po vzniku Českosloven‑
ské republiky omezil svou politickou aktivi‑
tu, pracoval v katolických spolcích a snažil
se uspořádat rozsáhlý rodinný archiv na Bečově.
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Ve třicátých letech 20. století se stal členem
sudetoněmecké strany, na Bečově se objevil
hákový kříž, oba jeho synové Friedrich a Al‑
brecht pak bojovali ve druhé světové válce v ně‑
mecké armádě. Mladší Albrecht padl v Rusku.
Relikviář svatého Maura ukryl v roce 1939
na Bečově spolu se 103 láhvemi francouzské‑
ho koňaku a lahvemi vína v bývalé hradní kapli
sv. Petra. Těsně před koncem války odvezl část
majetku do Rakouska, relikviář ale zůstal v suti
hradní kaple.
Friedrich Beaufort‑Spontin (1916-1998)
Po druhé světové válce a odsunu celé rodiny žil
v Rakousku. Neúspěšně žádal po tehdejší ČSSR
vydání rodinného majetku, který byl na zákla‑
dě Benešových dekretů zkonfiskován, cennější
kusy nábytku a výzdoby se ocitly v itineráři
na zámcích po celém Československu, méně
významné kusy byly prodány nebo se ztratily.
V roce 1984 svolil k pověření Dannyho Dougla‑
se, aby se pokusil vyjednat vyzvednutí a vývoz
relikviáře svatého Maura. V úspěch nevěřil.
Christian Beaufort‑Spontin (*1947),
Friedrichův syn
Ředitel sbírky zbraní Uměleckoprůmyslového
muzea ve Vídni. Znal se s Dannym Douglasem.
Spolu v roce 1984 vymysleli, že by se Douglas
měl pokusit získat z komunistické ČSSR „ztrace‑
ný“ relikviář svatého Maura, o němž do té doby
věděla jen nejbližší rodina. Výsledek jednání,
tedy že relikviář objevili v roce 1985 českoslo‑
venští kriminalisté, Christiana velmi zklamal.
Má staršího bratra Friedricha (*1944), lékaře
‑radiologa a profesora na univerzitě ve Štýrském
Hradci, který je v současnosti hlavou rodiny.
Zpravodaj 1/2017
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Pavel Dostál (1943 - 2005)
Ministr kultury za ČSSD v letech 1998-2005.
Před listopadem 89 působil jako divadelník,
po revoluci se vrhl na politiku a stal se jednou
z výrazných tváří ČSSD. Ministrem byl ve vládě
Miloše Zemana i ve vládě Vladimíra Špidly. Ze‑
mřel na rakovinu. S Douglasem byl v písemném
kontaktu, odmítl ho oficiálně označit za nálezce.
Jiří Balvín (*1953)
Ministr kultury v krátké Rusnokově úřednické
vládě (od července 2013 do ledna 2014). Bývalý
generální ředitel České televize v době takzvané
televizní krize a bývalý ředitel TV Óčko. S Dou‑
glasem se během působení na ministerstvu sešel
a napsal mu i osobní dopis, v němž částečně
uznává jeho zásluhy.

Lubomír Štrougal (*1924)
Bývalý komunistický politik, dlouholetý
premiér komunistického Československa
(1970–1988), před tím působil i jako ministr
zemědělství a ministr vnitra. Podle informací
policistů byl o průběhu jednání s Douglasem
i o výsledcích pátrání informován.
Olga Haláková (*1948)
Od roku 2006 je starostkou města Bečova nad
Teplou, členka KDU‑ČSL. V letech 2000 až 2008
a opět od roku 2016 zastupitelka Karlovarského
kraje. S Douglasem je v kontaktu, pomáhala
mu navázat jednání se třemi ministry kultury.

Časová osa příběhu
Začátek 13. století
Pro benediktinský klášter ve Florennes (v dneš‑
ní Belgii) byl v letech 1225–1230 zhotoven
honosný relikviář. Obsahoval údajně ostat‑
ky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje,
které benediktini uchovávali od 11. století.
13.–18. století
Po celou dobu své existence byl relikviář uctíva‑
ným předmětem nošeným na nosítkách v pro‑
cesích a pečlivě ochraňovaným v dobách válek
a nebezpečí.
1798
Po revoluci ve Francii byl klášter zrušen,
jeho archiv vypálen a movitý majetek z vět‑
ší části rozkraden. Jednou z mála pamá‑
tek, které se zachovaly uložené v místním
farním kostele, byl relikviář sv. Maura.
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1838
Značně poničený relikviář kupuje za 2500
franků vévoda Alfréd de Beaufort a nechá ho
na své náklady za 3000 franků opravit. Beau‑
fortové se vidí jako „strážci svatého grálu“. Pod‑
le dohody ale neměla schránka nikdy opustit
dané území. To Beaufortové nerespektovali.
1851
Belgický stát napadá platnost prodeje. Žaloba
ale neuspěla.
1885
Beaufortové zapůjčují relikviář na výstavu
v Bruselu. Je to na 117 let naposledy, kdy ho
může vidět veřejnost.
1888
Beaufortové převážejí v obavě o majetek reli‑
kviář do Rakouska‑Uherska na zámek Bečov,
kde se usídlili.
13
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1898
Belgický stát a s ním i obec a církev napada‑
jí platnost prodeje, věc se dostává k soudu.
1901
Vleklý soudní spor končí mimosoudním vy‑
rovnáním. Církev se spokojí se sumou 20 tisíc
franků.
1932
Vychází soupis památek areálu hradu a zámku
Bečov nad Teplou od Dr. A. Gnirse. V něm je
uveden i relikviář. Beaufortové zuří, protože
chtěli jeho existenci utajit. Snaží se dosáhnout
zákazu vydávání knihy. Ve druhém vydání
už o relikviáři není zmínka.
1938
Bečov se spolu se Sudety stává německým úze‑
mím. Podle tvrzení z okolí Beaufortů zakopá‑
vá o rok později Heinrich Beaufort se synem
Friedrichem relikviář v hradní kapli na Bečově.
Češi věří, že relikviář zakopal až na konci války.
1945
Heinrich Beaufort i s rodinou prchá z Česko‑
slovenska, protože kolaboroval s nacisty a byl
členem NSDAP. Majetek, který v Česku nechal,
propadá státu na základě Benešových dekretů.
1966
Heinrich Beaufort umírá v Rakousku.
O získání relikviáře se nikdy nepoku‑
sil, mluvil o něm jen s nejbližší rodinou.
1982
Heinrichův vnuk Christian vymýšlí, jak reli‑
kviář získat. Do Bečova míří jeho teta Elisabeth
a její muž Max von Croy, kterým kastelán Ka‑
rel Macek dovolí prohlédnout si tehdy zavřený
hrad a zámek – ověřují, že relikviář je stále na
místě.
14

červen 1984
Danny Douglas, pověřený Christianem Beau‑
fortem a jeho otcem a hlavou rodu Friedrichem,
navštěvuje ambasádu ČSSR ve Vídni. Tvrdí,
že ví, kde se nachází „jakýsi“ předmět. Jedná
o jeho vyzvednutí a následném prodeji.
podzim 1984
První pražská schůzka v sídle firmy Artia.
Douglas netuší, že nejedná s historiky,
ale s policisty a zaměstnanci podniku Artia.
Další dvě schůzky se odehrávají v roce 1985.
4. listopadu 1985
Po ročním vyjednávání, sledování špiony
a úskocích se Douglas schází s policistou Fran‑
tiškem Maryškou v Karlových Varech v grand‑
hotelu Moskva (dnes Pupp). Souhlasí se zněním
smlouvy, na žádost československé strany je
ale podpis odložen na 7. listopadu.
5. listopadu 1985
Tým vedený Maryškou nachází na Bečově re‑
likviář.
1985–1991
Relikviář leží v sejfu ČNB, kde se rozpadá.
Komunistické instituce nejdříve nedělají nic,
až v roce 1990 padne rozhodnutí, že relikviář
patří Národnímu památkovému ústavu v zá‑
padních Čechách.
1991–2002
Probíhá náročné restaurování relikviáře. Vnitřní
dřevěné jádro musí být zhotoveno úplně nově.
1998
Umírá Friedrich Beaufort, nikdy se prý nedo‑
zvěděl, jak hledání relikviáře dopadlo.
2002
Relikviář je slavnostně představen na Bečově.
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2003
Ministr Dostál píše Douglasovi dopis, v němž
mu sděluje, že ČR uznává jeho částečné zá‑
sluhy, ale nemůže mu oficiálně poděko‑
vat jako nálezci, protože tajil, o co se jedná.
2005
V Bečově se v listopadu koná slavnostní akce při
příležitosti 20. výročí nálezu. Douglas přijíždí
tajně a během akce se nechává poznat. Na pódiu
se potkává s Maryškou.

2010
Relikviář je zapůjčen na výstavu do Prahy.
2013
Ministr kultury Jiří Balvín se setkává s Dou‑
glasem, poobědvají spolu a ministr mu uděluje
„soukromé poděkování“.
2014
Umírá vyšetřovatel Maryška.

Příspěvek zaslal Andrej Hrico dle zdroje:

Autoři: Martin Prachař, Šárka Petráková a Marcel Šulek, Lidovky.cz
Fotografie: Václav Šlauf, Martin Stolař, Michal Šula, Národní památkový ústav

***
Pověsti z Moravy

P

řed mnoha léty řekl Pán Bůh svatému Pe‑
trovi: „Milý Petře, přišel čas, abych navští‑
vil Zemi a podíval se, jak lidé zacházejí s bo‑
hatstvím, které jsem jim svěřil. Ty mě budeš
na této cestě doprovázet.“ Petr přikývl a těšil
se na cestu.
Netrvalo dlouho, když Petr uviděl, jak si Pán
obouvá pohodlné sandály, do ruky bere hůl
a do brašny dává malý proutek. Poté zavolal
Petra a říká: „Nastal čas k odchodu. Ty si Petře
vezmi připravenou hůl a váček naplněný
semeny. Vše budeme na Zemi potřebovat“.
Bůh pokynul a nejbližší obláček se přiblížil,
aby je snesl na Zemi.
Petr se rozhlédl a uviděl, že se ocitli ve velice
pěkné krajině, kde bylo příjemné klima, nebe
modré a slunce jasné. Půda, této krajiny byla
černá, rovná jako dlaň a dobře obdělaná. Obě‑
ma poutníkům se líbili i lidé. Byli to bodří sed‑
Zpravodaj 1/2017

láci, kteří si vážili úrodné země i darů, které jim
tato poskytovala. Byli to lidé rozvážní, až poma‑
lejší, uvážliví, ne lakomí, ale opatrní. Pánu Bohu
se lidé zamlouvali a velmi si cenil, že s dary, kte‑
ré jim svěřil, zachází velmi zodpovědně. Proto
řekl: „Za to, co jsem viděl, si zaslouží odměnu.
Dám jim něco, co by jim po práci zlepšilo ná‑
ladu a při čem by se dobře odpočívalo.“ Pozval
nejblíže stojícího sedláka a řekl: „Svatý Petr Ti
daruje váček se semínky, která na jaře zaseješ.
Ze semena vyroste obilí, které budete nazývat
ječmenem. Z klasů získáte zrní, které použijete
na výrobu lahodného pěnivého moku.“
Stalo se, jak řekl Bůh. Od té doby se v kraji zva‑
ném Haná pěstuje ten nejlepší ječmen a vaří se
z něj lahodné pivo.
Poté se Bůh s Petrem vydali do krajiny hornaté,
kopcovité a chudé.
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Petra cesta unavovala a přemýšlel, proč Pán
vybral zrovna tento kout Země. Bůh četl jeho
myšlenky a řekl: „Milý Petře, tento lid těžce
dobývá svůj denní chléb a proto si zaslouží moji
pozornost i dar, který pro něj chystám.“
Cestou potkávali upracované dřevorubce, pas‑
tevce a chalupníky, kteří s námahou obdělávali
svá políčka, aby z nich sklidili skromnou úrodu,
která jim měla zabezpečit obživu. Muži i ženy
byli statných postav, zoceleni těžkou prací. Ze
strání se ozývaly krásné písně, jejichž melodie
byla poznamenána těžkým údělem místních
obyvatel. Povaha těchto lidí byla ryzí. Ačkoliv
sami neměli mnoho, byli ochotni rozdělit se
i o to málo. Byli upřímní a pohostinní. Bůh
ocenil jejich povahu i pracovitost a přikázal
Petrovi, aby zasadil svoji hůl do země. Potom
pověděl lidem: „Tuto hůl opatrujte a zalévejte.
Časem z ní vyroste strom a přinese vám ovo‑
ce. Strom se nazývá trnka a z jejich uzrálých
plodů uvaříte povidla, nebo chcete‑li, vařené
trnky, které vaše ženy použijí při pečení buchet.
Zvláště ty šikovné budou dělat koláč, který se
bude nazývat „frgál“ a bude nezaměnitelnou
pochoutkou vašeho kraje. Muži začnou trn‑
ky po sklizni ukládat do beček, kde je nechají
zkvasit a potom z nich vypálí čirý, voňavý mok,
který bude vonět po trnkách. Nápoj bude chut‑
nat všem a bude se pít nejen pro dobrou náladu
a povzbuzení, ale také jako lék. V rozumném
množství povzbudí a neuškodí.“
Lidé si slovo Boha vzali k srdci a tak,
jak Bůh přikázal, činí dodnes.
Krajina, v níž se tento příběh odehrál,
se dodnes chlubí, tou nejlepší slivovicí. Nazývá
se Valašsko.
Další den se vydali naši poutníci směrem
na jihovýchod. Přišli do míst, kde řeky proté‑
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kající krajinou obklopovaly listnaté lesy plné
zpěvných ptáků a lesní zvěře. Voda v řekách
se hemžila rybami. Země byla úrodná, lid pra‑
covitý. Když se Bůh blíže seznámil s obyvateli
této krajiny, byl mile překvapen jejich pracovi‑
tostí, moudrostí, přirozeností, dobrosrdečností
a přes všechny denní strasti, veselou myslí. Petr
mohl nechat oči na krásných ženách a jejich
překrásně vyšívaných krojích. Oba obdivovali
pracovitost tohoto lidu a zvláště pak to, že si při
práci dokázali i radostně zazpívat. Pohostinnost
tady byla samozřejmostí. Lidé je zvali do domů,
pohostili jídlem a pitím, nabídli nocleh a nepta‑
li se, co za tyto služby obdrží.
Bůh poručil svatému Petrovi, aby shromáždil
lidi, protože i jim budou předány dary. Potom
vzal svoji hůl a předal ji nejblíže stojícímu muži
a řekl: „Zasaď tuto hůl a starej se o ni pečlivě.“
Další slova byla stejná, jaká pronesl na Valašsku.
Potom vyndal z torničky proutek a předal ho
statnému mladému muži se slovy:
„Tento proutek zasaď do úrodné země, na stráň
ozářenou sluncem. Je to choulostivá rostlina.
Bude potřebovat hodně péče, ale užitek, kte‑
rý vydá, bude velkolepý. Zkvašený a vyčištěný
mok, který získáš, bude skvostný nápoj, kte‑
rý budete nazývat vínem. Keř je vinná réva a její
plody jsou nazývány hrozny.
V tom vzácném nápoji ucítíš teplo sluneč‑
ních paprsků, vůni květů a ovoce, chuť země,
z níž réva vyrostla. V každém pohárku vína
se ukrývají nádherné písně, které si všichni
rádi zazpíváte, a které budou po staletí znít vaší
krásnou moravskou krajinou.
Lidé poděkovali za dary a udělali tak, jak Bůh
přikázal. Díky jejich poslušnosti a pracovitosti,
zůstaly tyto dary zachovány dodnes.
Text: Marie Mikulková
Zpravodaj 1/2017
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Intenzivní Stanička

M

rzlo, až praštělo. Chodník byl pěkně zle‑
dovatělý po ušlapaném sněhu. Odpole‑
dní slunce se už chystalo zapadnout za lesní
hradbu kolem města. Má žena se vyfikla na
obchůzku povánočních výprodejů. Obula si
nejnověji zakoupené botičky, ještě neošlapané.
Sněhem prošlapanou cestičku od domu zvládla.
Na zledovatělém městském chodníku sebou ale
praštila. Celou živou váhou na nožičky v no‑
vých botičkách. V jedné noze to podezřele
křuplo. Dobelhala se zpět domů.
„To jsem já. Najdi ty svý berle a přijeď pro mne.
Něco mám s nohou, musíš mě odvést do ne‑
mocnice.“ S ne moc velkým nadšením jsem
začal francouzské hole po kšeftě hledat. A taky
proto, že mi mou absencí zaschne tiskařská
barva.
Přijel jsem domů, naložil zlomeninu a dovezl
jí do fungl nově zbudované intenzivní stanice
v Kantonálním špitále města Curychu, kde žena
taky pracuje. Tam bylo přeplněno, podobný‑
mi chytráky, některými dokonce v lyžařských
botách, naložených na pojízdné vozejčky. Že to
je na dlouho, mi bylo hned jasné. Pusinku
na čelo a zavolej. Zavolala až v noci, že si ji tam
nechají a nazítří budou nohu sešroubovávat.
Moje návštěvy nebyly vyžadovány, neb jí prů‑
běžně navštěvovali spolupracovnice a známý
doktoři a sestřičky. K mé práci přibylo: nákup
proviantu a večerní kuchtění pro mne a deseti‑
letého benjamínka. Po několika večeřích jsem
připravil vepřové medailonky na cibuli a kury
Zpravodaj 1/2017

tak, že jsem dostal tuto pochvalu: „S tebou se dá
taky žít!“, zafilozofovalo mládě.
Ani po více než dvaceti letech tomu pokrmu
jinak neřekneme.
Já osobně jsem také s intenzivní stanicí již dobře
obeznámen. To, když mi přestalo srdce tlou‑
ci. Lékařské grémium se hned shodlo, že mi
voperují budíka. To, když srdíčko zaspí, ane‑
bo se mu už nechce, tak se přihlásí do směny.
Jako snad každý pacient i já si doktorské
umění prověřuje tím, že jim připravíme pár
komplikací. Mne tam přivezli i s nemocným
kolenem. Mohutný otok, hodně bolestivý
se staročeským názvem dna. Což je jasná
infekce, při které se neoperuje. Sestry a bratři
mne opečovávali svědomitě ve dne v noci.
Všechny svoje úkony pečlivě zaznamenávali
do několika stránkového žurnálu.
Pobyl jsem tam sedm dní. Při denních vizi‑
tách na otázku jak se mám, jsem odpovídal:
„Středně krásně, jako v sedmihvězdičkovém
hotelu, ale bez stravy a pití.“ Po každé kroutili
svými moudrými hlavami, že lapiduchy vedený
žurnál ukazuje opak. Poslali na mne doktorský
„ucho“, s injekční stříkačkou. Jehlu mi zabodl
do důlku kolena a za přísného dohledu přestárlé
doktorky, mi otok vysával. Injekčních pumpiček
spotřeboval asi deset.
Po týdnu v předraženém ústavu přišli na to,
že infekce v koleně je má vlastní a ne cizím
nakažením. V nejnevhodnější hodinu i den,
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kříž. Před obličej mi natáhli oponu, abych
neviděl, kdo a co se mnou dělá. Po očku
jsem šilhal na monitor, kde tlouklo ňáký
srdce. Stejně jsem tomu nerozuměl. Lokálně
umrtvená hruď cítila každej šmik skalpelu
a dvoje probodnutí tepny drátama, mne
zvedalo ze stolu.

v osm večer v neděli, jsem byl dopraven se všemi
šlauchy a flaštičkami ve „vlastní“ posteli do
operačního sálu. Pět maníků v zelených pláštích
mne přeneslo na tvrdý a uzounký operační stůl.
Připoutali mne podobně jako Ježíše Krista na

Po půlhodince malého utrpení se mi před
očima objevila hlava mladíka. Podal mi
ruku a poděkoval. Podivil jsem se: „To snad
abych já poděkoval vám a ne vy mně…“ „Já
vám děkuji, že jste neřval!“

Fór Pavel Kantorek
Text: Milan Cimburek

O keltském kořeni české duše

P

ořád jsem se chystal reagovat na článek
„Dušičky
nám
rozzáří
hřbitovy“
v desátém čísle Zpravodaje, jenže než jsem
se k tomu dostal, máme místo Dušiček
pomalu už Vánoce. Ale snad nebude úplně
zbytečné předložit váženému čtenáři poněkud
rozpracovanější verzi dušičkového tématu
ještě nyní, byť i s bezmála dvouměsíčním
zpožděním. Tématu, jehož dosah je mnohem
širší i hlubší, neomezující se na jeden,
třebaže populární svátek. Jeho podoba,
jak ji dnes známe, je jen nejmladší vrstvou
daleko rozsáhlejší, do hlubin času zasahující
stratigrafie, ostatně jako ledacos jiného
v našem (neříkám, že pouze českém)
zvykosloví. Do jakých hlubin času, nevíme
a vědět nemůžeme; třeba už lidé kultury
18

únětické nebo zvoncových pohárů zapalovali
světélka duším svých zesnulých. Ale toho
se můžeme jen dohadovat. Reálně vystopovat
lze tento a mnoho jiných obyčejů jen k vrstvě,
jež první po sobě zanechala jakkoli kusý
písemný záznam. V našich zemích je to vrstva
keltská. Povězme si něco o ní.
Zažil jsem si ještě dosyta slovanského nadše‑
ní našich dědečků, ale byl to omyl. Jazyková
spřízněnost neznamená tak mnoho. Podstat‑
nější jsou hluboko do duše vtisknuté povaho‑
vé rysy, v českém případě – značně odlišné od
ostatních slovanských etnik, zato jevící nápad‑
nou podobu s etniky keltskými, ať podnes se
zachovavšími nebo už zaniklými. Genetické
výzkumy posledních let tu domněnku potvr‑
zují: nejméně polovina naší dědičné výbavy je
Zpravodaj 1/2017
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keltská. Asi že praotec Čech vystoupiv na Říp,
nenalezl zemi neobydlenou, jen mlékem a str‑
dím oplývající, jak nám předkládá k věření
kronikář Kosmas, nýbrž v ní dosud přežíval
pozůstatek kdysi mocného keltského kme‑
ne Bójů, s nímž příchozí Slované postup‑
ně splynuli a převzali od něj až na ten
jazyk všechno, včetně tradic a obyčejů.
Rozsah tohoto článku mi nedovoluje rozvést
tento námět příliš do šířky, nicméně je hodno
pozoru, jak až do detailů se shodují nejstarší
české pověsti (o Bivojovi, o bitvě na Tuském
poli etc.) s pověstmi irskými. Ale zpátky k sví‑
čičkám pro nebožtíky.
Staří Keltové věřili v existenci druhého, pa‑
ralelního světa, ledaže mu neříkali očistec,
ale prostíral se všude kolem v témže prostoru
i času. Stejně jako církev katolická předpoklá‑
dali nesmrtelnost duše; a jednou do roka, o ta‑
juplném svátku samain (irsky dodnes savin)
mohli zemřelí vystoupit z druhého světa a na‑
vštívit své žijící příbuzné. Aby nezabloudili,
zapalovaly se jim před obydlími světélka, če‑
hož ozvěnou je dnešní svátek Dušiček a v brit‑
ském kulturním prostoru o něco děsivější
halloween. Kupodivu slavili Keltové své svátky
ne o slunovratech a rovnodennostech, nýbrž
uprostřed mezi nimi: 1. února imbolg – svátek
přibývajícího světla, dnes hromnice, 1. května
beltain, dnes čaromocná noc filipo‑jakubská
a nikoli zcela náhodou První máj, 1. srpna
lugusnad, den boha Luga a začátek žní, no,
a 1. listopadu keltské Dušičky neboli samain.
V jazykovém ohledu není příbuznost na první
pohled patrná. Vím v soudobé češtině pouze
o jednom slově, upomínajícím na naše keltské
předchůdce: týn, v keltských jazycích din nebo
Zpravodaj 1/2017

dun = opevněné místo. Mnohem víc upomínek
je v názvech místopisných, zejména řek
končících na – ava, keltsky avan, abhan = řeka.
Mimochodem: mór značí ve všech keltských
jazycích velký; Morava – mórava = Velká řeka?
Možná. Snad. Zná někdo logičtější výklad?
A jsou i další stopy keltského dědictví, tak
zarostlé v české duši, že si je neuvědomujeme.
Říkáme například – za čtrnáct dní pojedeme
na dovolenou… proč ne za dva týdny? Inu,
protože časovou jednotkou starých Keltů bylo
čtrnáctidenní, polovina měsíčního cyklu,
A očekáváme‑li třetí smůlu, když nás postihly
už dvě, také to jsme zdědili od Keltů, jimž bylo
všeho důsledně do třetice.
A mohl bych takhle pokračovat ještě dál,
ale snad jsem váženému čtenáři naznačil
už dost. Jistěže užívá jazyka slovanského;
na dně jeho duše však dříme, dříme cosi
dávnějšího, hluboko zakořeněného: keltství.
S ním i vědomí příslušnosti k západní
civilizaci, což, jak tak pozoruji stav myslí
v království českém, je ledakomu třeba
důtklivě připomenout. S neklidem sleduji,
jak překvapivému dílu české veřejnosti
i mnohému politickému hodnostáři včetně
vykonavatele úřadu nejvyššího otrnulo
z rány rudou palicí roku 1968; jak už zase
nakrucují nožku k slovanským tanečkům…
pozor, pánové. Z Východu nám ještě nikdy
nic kalého nepošlo, naší kulturní krajinou,
chceme‑li, naší širší vlastí je Západ, jakkoli
omylný, jakkoli tápající. Pakli by tento článek
aspoň drobnou mírkou přispěl k posílení
takového povědomí, pokládal bych svůj záměr
za naplněný.
Hannover, 14. prosince 2016
Luděk Frýbort
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Hodnocení prezidentského
výkonu

N

ázory se dovedou náramně lišit. Například
osmiletou vládu Baracka Husseina
Obamy si nemůže vynachválit český uprchlík,
nynější adresou v severním americkém státě
Minnesotě, kde je ponořen do vědy týkající
se zubů, a nezřídka v tisku, v rubrice čtenářů,
si stěžuje, proč dochází k uveřejňování
nehorázností tohoto Ulče.
Početnější se zdá být množství komentátorů,
nenadšených počínáním nyní již za pár týdnů
končící prezidentské hlavy, údajného černocha
a rovněž syna matky bělošky.

stala se modelkou a příští měsíc bude první
dámou v Bílém domě. Prozatím se netěší
přílišné popularitě. Téměř sto tisíc Newyorčanů
dokonce podepsalo petici se jí zbavit (to get rid
of), bez uvedení podrobností takové realizace.
Nikde jsem se o nich dosud nedočetl.
K porovnání jejich inteligence: Půvabná paní
Trumpová ovládá pět jazyků. Z Googlu jsem se
dozvěděl, že Michele Obamová ovládá jazyky
dva: English a Ebonics.

Značně se též liší hodnocení prvních dam země.
Obamova manželka Michelle, nefalšovaná
americká černoška, rozená Robinsonová,
zásluhou privilegií Affirmative Action
pobírala stipendia, dostala se na Harvard, kde
vystudovala, její disertace zůstává utajněna.
Teprve povýšení jejího manžela na hlavu
státu, ji přimělo k pochvalnému vyjádření o své
rodné zemi. Media tuze velebila její údajný, ne
každému zřetelný půvab a inteligenci.

Ebonics, co to je? Leckdo neví. Vzniklo to v roce
1973 zásluhou skupiny černošských vědců,
kteří povýšili lidovou mluvu svého etnika na
African American Vernacular English (AAVE),
angličtinu s jiným přízvukem a s mrzačením
gramatiky. S jedinou výjimkou, jíž je tato
odcházející první dáma, jsem se nedočetl
o nikom dalším, kdo by toto ebonics povyšoval
mezi autonomní jazyky. Připomíná mi to malou
rozkošnost, o níž jsem se zmiňoval v kurzu
mezinárodního práva. V kapitole o diplomacii,
jsem se zmínil o Melvinu Semblerovi, makléři
s nemovitostmi, vybraném stát se americkým
velvyslancem v Austrálii. V dotazníku
do rubriky svých jazykových znalostí napsal
„Mluvím anglicky - plynně.“

Méně přízně se dostává nové první dámě
USA, nynější Trumpově manželce. Tou
první byla Moravanka ze Zlína, Touto
třetí je (od roku 2005) rovněž slovanská
dívčina Melana, ze Slovinska. Vystudovala
na univerzitě v Lublaně, autentická krasavice,

Nyní tedy podrobnější seznamování
s osmiletým počínáním odcházejícího
prezidenta, jehož politicky velice korektní
obdivovatelé zavalují vavříny zásluh,
nepostřehnutelných většinou obyvatelstva.
Hawkinsův bod první: rekordní vzrůst

John Hawkins reaguje svým textem s názvem „5
Reasons Barack Obama Will Be Viewed As One
of The Worst Presidents of All Time“ (Townhall,
4. prosince 2016), s nímž tuze souhlasím.
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národního dluhu. Pachatel Obama se necítí
něčím být vinen. Všechnu vinu svádí na své
předchůdce, nejvíc na nejposlednějšího,
jímž by ovšem Geoge W. Bush, Republikán
z opozičního tábora. Ostatních dřívějších
prezidentů bylo 42, ti všichni dohromady
způsobili dluh pěti trilionů dolarů. Poté
v Bílém domě jako 43. prezident zasedl již
zmíněný Bush, za jehož vlády tento dluh
zmohutněl o další čtyři triliony. Celkem tedy
devět trilionů dluhů, obrovité břemeno ve výši
30.000 dolarů na každou hlavu tak zanecháno
americkým potomkům - všem mužům, ženám
a dětem. Takové dědictví Obama oprávněně
zatratil jako irresponsible and unpatriotic, něco
nezodpovědného nevlasteneckého.
Jenže pak za jeho vladaření tento dluh se víc
než zdvojnásobil, přesáhl 19 trilionů, víc než
od začátku republiky za George Washingtona
až po současnou dobu. Tento zámořský útvar
USA prozatím přežil všelicos: Britové jim spálili
Bílý dům za války 1812, posléze v tomtéž století
Ameriku zdecimovala občanská válka, jih proti
severu, ve století dvacátém byl zasažen Pearl
Harbor, poté začátkem nynějšího století, se
dostavil islámský teror 9/11, a nyní tedy tento
Obamův horentní účet.
Od bolehlavu domácího přejděme k záležitosti
zahraniční, vyzbrojení jadernému. Takové
zbraně jsou v dosahu třeba již i hodně
nebezpečných fanatiků. A Obama podepsal
prapodivnou dohodu s iránskými ajatolláhy.
Ještě větší nebezpečí momentálně hrozí
z východní Asie - Severní Koreje, tentokrát
jaderná marx‑leninská hrozba nikoliv ve jménu
Alláha.
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Dalším značným proviněním je imigrace.
V Obamově době nebylo pro federální
vládu vůbec prioritou pořádně zasáhnout
proti ilegálnímu přílivu nežádoucích živlů,
za předpokladu, že z toho režim u moci může
spíš mít prospěch.
Hawkins rovněž obvinil vládu, že prohrála
válku v Iráku už Bushem de facto vyhranou.
Generálové se marně domáhali, aby došlo
k uzavření dohody s iráckou vládou
o přítomnosti omezeného počtu amerických
vojenských jednotek, stejně jako v Německu
a Jižní Koreji, užitečná to záruka mírového
vyřešení.
Za největší chybu, podstatné provinění
pokládám to, co Hawkins nazval „Encouraging
Racial Polarization“, že žádný dřívější prezident
neměl lepší příležitost vylepšit rasové
porozumění, přispět k takové harmonii,
a zatím docílil jeho opaku. Do Bílého domu si
zval černošské radikály, podporoval nenávistné
nálady proti policii, posuzování rasově
motivovaných střetů a jeho následků. To vše
se značnou podporou s ním sympatizujících,
oficiálně liberálních medií, zatracujících
každý i třeba jen poněkud kritický náznak
Obamova počínání jako důkaz rasismu. Toť
vše s výsledkem, že došlo k vytvoření atmosféry
rasově nejvíc napjaté od doby šedesátých let
minulého století. Prezidentská volební kampaň
2016 takové nálady v národě ještě důkladněji
rozjitřila. A výsledek se 8. listopadu dostavil.
Vzdor dvacetinásobně větším propagačním
výdajům ve prospěch kandidátky Hillary,
došlo k její porážce v průmyslových státech
Michiganu, Wisconsinu, Pensylvánii, Ohiu.
Rovněž se nedočkala předpokládané značné
volební podpory v hispánských kruzích.
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Neuspěla kandidátka, jíž média a všechny
politicky pokrokové kruhy předvídaly až téměř
stoprocentně zaručovaly její vítězství. Prohra
zejména postihla kandidáty na státní úrovni
- v soutěži o funkce guvernérů, kongresmanů.
Došlo k oslabení jejich počtu, ještě víc než
z řad senátorů. Navíc vnitrostranická čistka
postihla mimořádně ambiciózní zákonodárkyni
z Floridy jménem Debbie Wasserman Schultz,
agresivní podpůrkyni Hillary, ke škodě jejího
stranického konkurenta Bernarda Sanderse,
senátora ze státu Vermontu. Agresivní
Debbie byla donucena rezignovat z vysoké
vnitrostranické funkce, uvolnilo se kýžené
křeslo předsedy Demokratické strany nyní
pošramoceného kolosu.
Již několik postav projevilo zájem o takovou
poctu. Nejpozoruhodnějším z nich je černošský

kongresman Keith Ellison (ročník 1968) ze státu
Minnesota, jeden ze dvou mohamedánských
zákonodárců. Vyrůstal jako katolík v Detroitu
(stát Michigan) v rodině s otcem sociálním
pracovníkem a též psychiatrem. Syn
vychodil školu jezuitskou, stal se bakalářem
hospodářských věd na Wayne State University,
přesídlil do metropole Minneapolis v severním
státě Minnesota, tam studoval práva a získal
doktorát. Stal se mohamedánem, velice
podporoval bělochy nenávidějícího fanatika
Louise Farrakhana. V roce 2006 se mu podařilo
být zvolen kongresmanem do Washingtonu.
Složil svou přísahu nikoliv na bibli, ale na korán.
Proslul svým tuze pokrokovým uvažováním,
mezi nímž se objevila verze, že do mrakodrapů
v New Yorku 11. září 2001 se nestrefili islámští
radikálové, ale že tuto pohromu zařídil George
W.Bush ve svém dychtění po větší moci.
Tento bizarní interpret teď tedy baží po nejvyšší
partajní funkci.
Všelijaká překvapení jsou třeba ještě před námi.

Text: Ota Ulč
Foto koláž: Ulč ml.
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Povolební pocity

„T

ento rok budeme mít příležitost si zvolit
buď naprosto zkorumpovanou lhářku
nebo totálně nezodpovědného egomaniaka“
(v originále „a thoroughly corrupt liar and
an utterly irresponsible egomaniac“). Touto
větou začínal autor Thomas Sowell, černoch,
ekonom, významný vědec na kalifornském
Hoover Institute, v textu uveřejněném
v Townhall Daily, 17. května 2016. Tak tomu
půl roku před oněmi prezidentskými volbami,
v nichž se ve finálně utkali Hillary Clintonová,
kandidátka Demokratická strany, a kandidát
Republikánské strany, jímž se k notnému
překvapení stal Donald Trump, poté, co se mu
podařilo přetrumfnout šestnáct zájemců
o nominaci svou stranou (známé iniciálkami
GOP - Grand Old Party). Jestliže Hillary
způsobila nedůvěru (inspires distrust), Trump
byl zdrojem znechucení (inspires disgust), toť
slova tohoto výtečného Sowella.
Trump byl a stále je autentický unikát. Zájem‑
ci o dosažení politické kariéry zpravidla začí‑
nají z nižších, dosažitelných stupínků svých
ambicí: napřed funkce místní, pak krajské,
celostátní - kýžené zvolení stát se ve Washin‑
gtonu kongresmanem, senátorem, v domácím
prostředí svého státu guvernérem a pak tedy
usilování o výkon nejvyšší - čtyřleté a maxi‑
málně osmileté nájemnictví v Bílém domě. Ve
dvacátém století se vyskytla výjimka Dwight
Eisenhowera. Ten žebříček k politické kariéře
pominul svou rolí vrchního velitele spojenec‑
kých vojsk za druhé světové války. Trump žád‑
nou uniformu nikdy nenosil, vojenské povin‑
nosti za války ve Vietnamu se nijak čestným
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způsobem vyhnul. Ale ve svém dosavadním
počínání majitele nemovitostí včetně mra‑
kodrapů si zdatně počíná, dokonce se schop‑
ností se úspěšně vypořádat s víc než jedním
bankrotem. Nedalo by se ale vyloučit, že na
prezidentském křesle by třeba uspěl.
Ovšem jeho naděje na volební vítězství se vše‑
obecně odhadovala na maximálně deset
procent. Každý aspoň trochu realista počítal
s vítězstvím Hillary a s chmurnými následky.
S takovou prezidentkou v době, kdy její De‑
mokratická strana měla většinu v Senátu, ona
by k Nejvyššímu soudu na uvolněná místa
jmenovala nové soudce, kteří by pohrdali prá‑
vem stejně jak již ona to mnohokrát prokázala.
Hillary ve své kampani velice zdůrazňovala
své zkušenosti a zásluhy v zahraniční politice,
jež ale končila důkladným fiaskem. Již jako
senátorka hlasovala proti tzv. surge (doslova
„vysoká vlna“, ve smyslu „iniciativa“), která
by byla zachránila Irák a dosáhla porážku
teroristů. Za jejího působení ministryně
zahraničních věcí došlo k přemnohým
neúspěchům, fiaskům - v Egyptě, Libyji, Iráku,
Iránu, na Ukrajině, v Severní Koreji nebo
Číně. Tolik takových zkušeností v Bílém domě
nebude třeba.
Volby teď máme za sebou, náramně nás výsle‑
dek překvapil a zejména v dálavách zájemce
mátl. Teprve se zpožděním se seznamovali
s americkým systémem, že sice kandidát může
zvítězit v počtu celkově získaných hlasů, čímž
ale ještě nevyhrál, jestliže oponent získal víc
hlasů tzv. Electoral College. Americké pre‑
zidentské volby jsou totiž utkáním padesá‑
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ti států, od jižanské Alabamy po kovbojský
Wyoming, každý s poněkud odlišnou proble‑
matikou a pravidly, navíc počet obyvatelstva
rozhoduje o počtu hlasů, přidělených v oné
Electoral College, které pak rozhodují. Takto
v roce 2000 prohrál tehdejší viceprezident Al‑
bert Gore a tentokrát stejně dopadla Hillary
Clintonová.
Mnozí z nás překvapením zajásali. Poražený
tábor se pustil do hledání příčin právě uštěd‑
řeného debaklu.
Prvním zasažitelným důvodem byla ovšem
kandidátka Hillary Její kampaň stála milio‑
ny či spíš i miliardy dolarů a místo, aby byla
věnovala pozornost dosud bělošské většině
voličů, jakkoliv se zmenšující, soustřeďovala
se na zdůrazňování hanebných vlastností své‑
ho protivníka, s aspoň devadesátiprocentní
jistotou, že obdrží hlasy černochů a Hispánců.
Správný to předpoklad sympatií, ale nikoliv
záruka jejich volební účasti, která se neusku‑
tečnila. Prohru jí zaručily nepředpokládané
porážky ve státech jako Michigan, Wisconsin,
Pensylvánie a dokonce i Florida. Však značně
jí ublížila reakce na floridský červnový masa‑
kr v nočním klubu (gay night club) v Orlandu,
kde islámští teroristé se vyznamenali 49 vraž‑
dami a 53 zraněními.
Reakce Bílého domu započala sdělením,
že FBI vyšetřuje blíž nijak nezpřesněný „act of
terrorism“. Obama oznámil národu, že se ne‑
přišlo na zjištění příčiny masakru. Premisa
o přesvědčení, že islám je přece náboženstvím
míru zůstala nedotčena a kdo o ní pochybuje,
se dopouští nehorázného zločinu islámofobie.
Takže jsme vlastně národem blbečků, nevě‑
doucích, že islamisté - al‑Kajda, ISIS, etc. - vy‑
hlásili válku nám infidels, zejména Americe,
24

USA - Great Satan.
Obama a taktéž i Hillary, důsledně se neod‑
lišující od jeho přesvědčení a počínání, vy‑
cházejí z bizarního principu, že nejúčinnější
zbraní, jak reagovat na terorismus, je porozu‑
mění, pochopení, laskavost (proto například
z Guantanama pouštět mordýře na svobodu,
aby se mohli vrátit ke svým původním obli‑
bám). Zvýšit důraz na nebezpečnost zbraní
spíš než na motivaci těch, kteří jimi zabíjejí.
Na americkou společnost pak dopadá bře‑
meno odpovědnosti, aby dokazovala, že ona
vlastně není důvodem teroristického počínání.
Významný, dost ojedinělý publicista Dennis
Prager, v eseji s názvem „What If the Orlando
Murderer Were a Christian?“(Townhall,
19. 7. 2016) začíná otázkou, jak by oficiální
media jakož i mluvčí Demokratické strany
reagovali v případě, že oním multivrahem
v Orlandu byl křesťan. Jak mohutně by se byly
sdělovací prostředky rozběsnily na křesťanství,
na jeho historii - křižácké výpravy, španělskou
inkvizici, podílení se na obchodu s otroky!
Při té příležitosti by se jaksi opominula
zmínka, že přemnoho desítek milionů Indů
ztratilo život během předchozích století
muslimského vladaření, jakož i o islámských
praktikách s de facto otroctvím leckde
ve světě do dnešních dnů. Ano, taková realita
se nezveřejňuje, však by to byl univerzálně
zatracovaný zločin islamofobie.
Mohutně se ztrapnila media včetně někdejších
pilířů solidní objektivity jako The New
York Times, tentokrát otevřeně fandících
Demokratům, jejich kandidátce Hillary,
a příslušně zkreslující jejich opozici, nejen
Trumpa, ale i členy jeho početné rodiny.
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A přesto volby dopadly, jak dopadly. Velmi
vlivný týdeník Time dokonce a velice nerad
tohoto Donalda jmenoval Mužem roku. K tak
nepohodlnému kroku byly k dispozici patřičné
precedenty. Tak byl přece kdysi oceněn Hitler
a po něm i Stalin.
Trump se svým bohatstvím netají a rovněž ne‑
váhal při sestavování své budoucí vlády jme‑
novat několik značných boháčů - kteří přije‑
tím ministerské funkce si finančně určitě
ublíží. Že ti by byli podplatitelní? Jak si koupit
Rotschilda a v Čechách Schwarzenberga?
Povolební kanonáda ještě zcela neustala,
do Trumpa je teď též stříleno s tvrzením o jeho
proruských, proputinovsky orientovaných
sympatiích, ba i počinů. Putin si nejen přál
Trumpovo vítězství, ale i zasahoval do voleb‑
ního procesu vměšováním, známým nyní jako
hacking (proniknutí do komunikační sítě ne‑
přítele nebo si informace koupit). Moskva pak
některé všelijak získané informace dává dál
do oběhu. Dozvídáme se, že mnoho hacking
se povedlo do centra Demokratické strany ja‑
kož i ovšem k tajemstvím Republikánů.
Velice se v těchto záležitostech angažuje do‑
sluhující Obama. Navíc se provalila disharmo‑
nie mezi počínáním FBI, orgánů vyšetřujících
nezákonnou činnost, a CIA, zpravodajskou
agenturou, činností špionážní, do níž se kdysi
dávno podařilo proniknout našemu českému
Karlu Koecherovi ve službách StB i KGB.
Dosluhující prezident Obama nyní značně
usilující o dosažení své kýžené „legacy“, svého
image. Nebude to mít snadné Za osm roků jeho
prezidentování se národní dluh zdvojnásobil,
tuze vzrostl počet nezaměstnaných, příjemců
stravenek, jeho Demokratická strana ztratila
kontrolu v obou sněmovnách Kongresu, též
Zpravodaj 1/2017

ve většině států teď vládnou republikánští
guvernéři.
V pátrání po hackerech se na veřejnost dostaly
zprávy o jejich motivaci, jejich zdrojích, došlo
k důkladné disonanci mezi FBI a CIA v hod‑
nocení situace. FBI je převážně větev vyšetřu‑
jící a výsledek - zjištěná fakta - pak předkládá
prokurátorovi, aby provinilce zažaloval, kdež‑
to k závěrům CIA postačí předpoklad nekalé
zkušenosti. (The Washington Post, nejvlivněj‑
ší noviny v hlavním městě, uveřejnily 9. 12.
zprávu, že CIA našla důvod uvěřit - „found
reason to believe“, jak Rusové „intervened“,
zasáhli do amerického volebního procesu).
V Trumpův prospěch ovšem.
Ve školství všech stupňů převládá ponurá ná‑
lada. Na mnohých učilištích došlo ke zřízení
zvláštních prostorů pro žactvo jakož i ostatní
personál, aby tam společně štkali nad krutým,
jimi neočekávaným volebním výsledkem. Ta‑
kovou náladu vhodně ilustruje tato televiz‑
ní zpráva: Orange Coast College, profesorka
jménem Cox studentům kromě jiného též
oznámila, že „Trump was an act of terrorism.“
I takový výkon objektivní výuky. Jeden ze stu‑
dentů si ho zaznamenal na magnetofonu.
Došlo k vyšetřování, předpokládám, že došlo
k trestnímu postihu studenta, nikoliv profe‑
sorky.
Tento týden (tenhle text píši 12. prosince),
takto obviněný terorista Trump má oznámit
své rozhodnutí, koho že si vybral na funkci
ministra zahraničních věcí.
Touto záležitostí se míním zabývat příště.
￼
Text: Ota Ulč
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář na leden:
Eiskalte Kunst im Eigerdorf
35. ročník World Snow Festival od 16. ledna 2017 do 21. ledna 2017. Umělci z různých zemí
se sejdou v Grindelwald, obdrží sněhový blok vysoký tři metry a z něho musí utvořit sochu podle
tématu na daný rok. Motto tohoto roku je "Magie".

Mezinárodní festival balónů
od 21. - 29. ledna 2017 se koná 39. ročník v Château-d'Oex. Více se dočtete na str. 44.
www.festivaldeballons.ch

Pečení s dětmi
Pro děti a mladistvé od šesti let se každou středu a sobotu odpoledne pečou dobroty pod
dohledem mistrů z Kambly.
Akce běží od ledna do října a trvá dvě hodiny. Více na www.kambly.cz

Čarodějnický slet v Blatten Belalp
Jeden z největších a nejneobvyklejších závodů na lyžích ve Švýcarsku, kdy soutěžící mají masky
čarodějnic. Soutěž začíná 7. ledna 2017 a potrvá do 14.ledna 2017. Cílová rovinka je v krásné
horské vesničce v Blatten.

Karneval Evolène
Na svátek Tří králů se region Evolène rozvibruje do rytmů karnevalu. Podivné postavy,
jako například "Peluches" a "Empaillés", kteří pocházejí z pohanských rituálů, jdou kolem vesnic
Evolène, aby vystrašily zlé duchy zimy. Masky jsou z malovaného dřeva a nejčastěji jsou to masky
hlavy koček, lišek nebo vlků.
Karneval potrvá od 06.01.2017 do 28.02.2017 v jihošvýcarském kantonu Wallis, v Evolène.
http://carnaval-evolene.ch/

Sokol Baden
Nenechte si ujít 41. ples sokolu Baden ve Wettingen, který se koná 21.01.2017 Pro více informací
kontaktujte Br. V. Günter, 079-607 15 59, vm.guenter@hispeed.ch

Jungfrau hudební festival
se koná každoročně v Bern, Interlaken a Thun. Tento rok od 22. do 28. ledna 2017.
Detailní program najdete na www.jungfrau-music-festival.ch.

St. Moritz Gourmet Festival 2017
od 30.1. do 3.2.2017 objevte v Engadinu severoamerickou kuchyni. Festival bude lákat špičkové
šéfkuchaře ze Spojených států, kteří budou rozmazlovat hosty kulinářskými specialitami a
degustací vín. www.stmoritz-gourmetfestival.ch/de/

Bruslení v Interlaken a výstava ledových soch
Unikátní zážitek z bruslení v Interlakenu 17.12.2016 - 25.2.2017, kde 4.2.2017 můžete obdivovat
i překrásné sochy z ledu. Více na www.icemagic.ch
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Narozeniny

S

lavili jsme jich za svůj život už řadu,
vlastních, v rodině, s přáteli. Let přibývá
nejen nám, ale i našim organizacím, novočesky
občanským sdružením, nebo ještě moderněji
(?) klubům.
Hned několik sokolských jednot vzpomíná
v těchto dnech nebo v příštích měsících
45. výročí svého založení. Patří k nim
také Winterthur, i když není docela jasné,
kdy máme slavit (stojí to na webu Sokola),
takže pro jistotu jsme slavili už na letošní
valné hromadě 5. prosince a určitě to oslavíme
i na té příští.
Všem ostatním jednotám blahopřejeme a při‑
kládáme symbolické přání ve fotografii.
Tělocvičnu, kterou jsme používali od založení,
jsme museli vypovědět, pro pět nebo při tro‑
še štěstí nanejvýš sedm cvičících je skoro 800
franků ročně trochu moc. Od léta tedy už ne‑
cvičíme, ale „naše“ pondělky jsme si vzít nedali.
Scházíme se podle počasí a počtu přítomných
někde v přírodě k procházce a následujícímu
posezení nebo přímo v hospůdce a účastníme
se podle možností na akcích ostatních jednot
a župy, třeba v Bürserbergu, na cvičebních ne‑
dělích, na plese a jinde. V Oetzu bývá početná
delegace z Winterthuru, zde jsou s námi i děti,
které tam vždy nasbírají řadu medailí – už tam
jsou tím pověstné.
Uvidíme, jestli se nám podaří motivovat je,
a hlavně jejich rodiče, pro nácvik sletových
cvičení; děti jsou od nuly po čtrnáct let
a na více než jednu skladbu se asi nebudeme
moct odvážit. Doufáme také, že župa vybere
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některou ze skladeb, která bude vhodná pro
těch pár zbývajících dospělých – převážně
sester, aby Winterthur byl i na tomto sletu
zúčastněn – na sletu, který se koná v roce
stého výročí založení Československa –
i když jak známo ne jeho stých narozenin.
Ale těch se stejně dočká jen málokdo, tak
slavme, co a dokud můžeme!

Krásný, úspěšný rok 2017 ve zdraví a
pohybu a se spoustou oslav přeje
Helena Springinsfeld
Sokol Winterthur
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Tělo a schránka
V minulém čísle jsme Vás informovali o literárním večeru významného českého prozaika
pana Šindelky a nyní Vám přinášíme pohled od jedné z organizátorek Jany Marie Jarolímkové.

V

pondělí 21. listopadu 2016 jsme
ve slavistickém semináři univerzity
Zürich uslyšeli krásnou češtinu z úst spisovatele
Marka Šindelky (*1984) a moderátora Tomáše
Glance. Autor hned na úvod nastolil myšlenku:
„Tělo je neaktualizovaná schránka, ve které
člověk přebývá…”, která je klíčovým prvkem
v jeho tvorbě. Vpluli jsme do prózy v knize

„Zůstaňte s námi“ či poezie z útlé prvotiny
„Strychnin a jiné básně“. Přes 40 návštěvníků
sdílelo atmosféru prodchnutou literaturou
na vysoké úrovni. Organizačně spolupracovali
Slavistický seminář UNI Zürich, Český klub
Zürich a spolek Beseda Svatopluk Čech.

Text: Jana Marie Jarolímková
Foto: Lenka Semecká
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Literární večer s paní Helenou Koudelkovou‑Eser
o její knize Tanec života

B

eseda Svatopluk Čech Zürich pořá‑
dala u příležitosti 98. výročí vzniku Čes‑
koslovenska dne:
28. října 2016, díky páteru Ant. Špačkovi v sále
italské katolické misie, další z literárních večerů.
29. října 2016
Ing. Jiří Kraus po před‑
stavení vedení spolku a nových mladých
členů přednesl proslov na téma úloha Bese‑
dy Svatopluk Čech Zürich za 1. světové vál‑
ky a při vzniku ČR. vzpomněl funkcionáře
Svatopluka Čecha před 100 lety, kteří přispěli

svou spoluprací s T.G.Masarykem ke vzniku ČR.
Zmínil se o situaci v Rakousku a Evropě,
která vedla k založení republiky. I když měl
zprvu spolek Beseda Svatopluk Čech čin‑
nost převážně kulturně osvětovou, přesto
se stává v průběhu 1. světové války spolkem
politickým. Poprvé pronesl myšlenku sa‑
mostatnosti T.G.Masaryk na veřejné schůzi
tohoto spolku 4. 7. 1915 v Zürichu a v Žene‑
vě 6. 7. 1915 ji formuloval při oslavách 500 let
upálení Mistra Jana Husa. Největším agitáto‑
rem pro ČSR se stal Jan Kyjovský, který byl
jednatelem spolku, a v roce 1915 předse‑
dou, ačkoli ho rakouské úřady označily
za anarchistu, vlastizrádce a dezertéra.
Byl v úzkém spojeni s T.G.Masarykem
a E. Benešem a zajišťoval spojení s čs. od‑
bojem v Rakousku s tak zvanou Mafií. Ini‑
cioval založení Svazu Čs. spolků v cizině.
Masarykovu úsilí o vznik Českosloven‑
ska pomáhali i další funkcionáři spolku.
Vznikaly legie, které čítají do kon‑
ce války přes 100 000 zdatných vojáků,
kteří získávali fyzickou průpravu cvi‑
čením v Sokole. V roce 1919 prohlásil
T.G.Masaryk památnou větu: Kdyby ne‑
bylo Sokolů, nebyly by československé
legie, kdyby nebylo legionářů, nebylo
by nikdy samostatné Československo.
A nyní se přeneseme na téma o paní He‑
leně Koudelkové Eser a její knize, která je
nejen příjemnou četbou, ale také cenným
svědectvím o některých kapitolách kul‑
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turního dění v 50 a 60 letech 20 století. Nikdo
nemohl věřit věk této známé baletky a model‑
ky narozené v Praze v roce 1933. Paní Helena
vyprávěla o svém velice zajímavém životě jak
pracovním, tak osobním velice humorně a poté
následovalo čtení úryvků z její knihy Tanec ži‑
vota, ve kterém jí byla nápomocna paní Jarmi‑
la Křížová, vedoucí a ředitelka České školič‑
ky v Bruggu. Nakonec následovala diskuse,
kde jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí.

Účinkovala v několika filmech, (Kdyby tisíc
klarinetů atd.). V roce 1966 získala angažmá
v pařížském revuálním programu Ex Nouvelle
Eve. V letech 1967-69 projezdila západní Evro‑
pu s vlastní skupinou Mercedes balet. V Züri‑
chu se prosadila jako manekýna a fotomodelka
a v roce 1988 založila úspěšnou modelingovou
školu. Byla čtyřikrát vdaná má dva syny na
popud jednoho z nichž knihu napsala. Při se‑
stavování knihy jí radila Martina Formanová.

Krátce z jejího životopisu: po absolvování Ta‑
neční konzervatoře v r. 1952 nastoupila paní
Helena do prvního angažmá ve Slovenském
národním divadle v Bratislavě. V roce 1953 se
stala sólistkou baletu Armádní opery Praha.
V letech 1955-61 působila jako sólistka baletu
plzeňského divadla. V roce 1961 se stala šéf‑
kou a sólistkou baletu Alhambry. Začala spo‑
lupracovat s divadly Rokoko, Apollo a televizí.

Večer proběhl v příjemné atmosféře s malým
občerstvením a podpisem knihy autorkou.

Text: Ivana Dangová

Foto1: Helena Koudelková-Eser jako Černá labuť
Foto 2: Na literárním večeru - zleva Ivana Dangová, Helena Koudelková-Eser se svojí knihou
a Daria Vatic.
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Setkání přátel Národního archivu v Praze

K

oncem října jsme obdrželi pozvání
na 8. setkání přátel Národního archivu
(NA) v Praze 4 - Chodov. Termín byl stano‑
ven na 1. listopad 2016 v návaznosti na vý‑
stavu o Karlu IV. Pro veřejnost byla přístupná
ve dnech 28. 10.–31. 10. 2016.
Ředitelka Národního archivu v Praze PhDr. Eva
Drašarová, CSc. vedla zahajovací řeč před
80účastníky. Na úvod uvítala všechny přítomné,
pozdravila také hosty ze Švýcarska. Zmínila se
a ocenila namáhavou práci příslušných archiv‑
ních pracovníků, kteří se v předchozích dnech
věnovali výstavě a její prezentaci pro veřejnost.

sobem a formou se za doby Karla IV. uzavíraly
smlouvy a státní úřední listiny. Uvedl příklad,
jak Karel IV. uděluje pražským arcibiskupům
právo korunovat české krále (z r. 1347) nebo
jakým způsobem potvrzuje Karel IV. uzavře‑
ní spojenectví s francouzským králem Janem
(v r. 1355) a mnohé další listiny a smlouvy.
Po této přednášce si mohli návštěvníci postupně
prohlédnout vystavené dokumenty „in natura“,
ve skleněných skříňkách či na stěnách. Každý
z přítomných positivně hodnotil tuto vzácnou
výstavu, kterou jsme mohli shlédnout díky las‑
kavosti ředitelky NA Dr. Evy Drašarové.

Po té promluvil organizátor setkání i výstavy
PhDr. Jiří Křesťan a krátce popsal význam
výstavy. Národní archiv připravil k sedmistému
výročí narození Karla IV. důstojnou vzpomínku
v podobě výstavy dokumentů a listin, uvedených
pod názvem „Listinný poklad Karla IV. - Archiv
České koruny“.
Následovala přednáška PhDr. Denko Čum‑
livského, autora výstavy i katalogu a odbor‑
ného správce významných archivních fondů
NA, především „Archivu České koruny“. Jádro
fondu tvoří středověký listinný archiv českých
panovníků a českého státu, který se stal z roz‑
hodnutí Karla IV. součástí oficiálního státního
pokladu. Dr. Čumlivský vysvětlil, jakým způ‑

Text: Jiří Kraus; úpravy, přepis: Jana Marie Jarolímková
Foto: Jiří Kraus
Popis k fotografii: PhDr. Denko Čumlivski, autor výstavy i katalogu
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Ve vlastní věci

O

brat trochu zavádějící. Znamená větši‑
nou to, že text se týká jednak média, které
právě čtete a jednak autora textu. V tomto pří‑
padě je to titulek zavádějící poměrně hodně.
Čtete právě Zpravodaj a ten já vlastně nevlast‑
ním. Jen mám tu čest občas číst příspěvky auto‑
rů a inzeráty dříve než čtenáři a hledat překle‑
py a tvrdá či měkká I na nevhodných místech.
A pak se mám taky pokusit zabránit tomu,
aby texty nebyly tak kostrbaté a plné opaková‑
ní, jako začátek textu tohoto. Vlastně jasné, že?
Musím přiznat, že se mi někdy až motá
hlava těch krkolomných slovosledů, plných
germanizmů, amerikanizmů, „francouzizmů“,
či jak se jmenují všechna ta poškození jazyky,
se kterými většina našich čtenářek i autorů
už desetiletí žije, a kterým se „chťa nechťa“
přizpůsobila.
Přesto vyzývám i vás, kdo se necítíte jistí při
psaní českých či slovenských textů – nezoufejte,
jsme zvyklí na mluvu našich potomků a po této
stránce nás z míry hned tak něco nevyvede –
pište proto do Zpravodaje stejně!
Já se snažím opravovat jen ty nejdobrodruž‑
nější věty a pak hlavně hrubé chyby podle Pra‑
videl českého pravopisu, která jsem se učila
před XX lety na základce a která najdete taky
na webu (ale hledejte tam každé slovo, když
Zpravodaj musí zítra do tisku!). V druhém
kole pak ještě vše prolítnu s pomocí programu
Opravy gramatiky a pravopisu, jazyk český,
který mi laskavě prodal Microsoft. Ale pro‑
gram jak známo nemyslí a občas mi nabízí
změny zdvořile řečeno zábavné. Navíc nezná
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většinu cizích slov a jmen – co se tohoto týče,
je na tom ještě hůř než já – a když je někde
v útrobách najde, o jejich skloňování nemá
ponětí.
Poznámka na konci tiráže, že „Podepsané
články nemusí vyjadřovat názor redakce“,
znamená, že autorky a autoři jsou zodpovědní
za obsah svých textů a je velmi důležitá nejen
pro redaktora, nově redaktorku, ale i pro tým
korektorů.
Ačkoliv v Organizačním řádu Zpravodaje sto‑
jí:
…
- Zpravodaj zachovává novinářskou etiku,
zvláště pak povinnost prošetřování uveřejňo‑
vaných zpráv a neuveřejňování anonymních
příspěvků.
- Zpravodaj zůstává při vší kritičnosti časo‑
pisem slušným, demokratickým, objektivním
a vyváženým. Respektuje právo na zachování
osobní integrity a poskytuje právo odpovědi
na kritické články.
…
Není vždy ani přes poctivou práci a dobrou
vůli v rámci našich možností, ověřit si všech‑
no, co do redakce dojde. Jsme odkázáni
také na poctivou práci a dobrou vůli autorů,
aby ve Zpravodaji byly jen takové příspěvky,
které odpovídají pravdě.
I tak se nám při přípravě Zpravodaje kouří
z hlav, a to někdy tak, že nám voda ve Vltavě
odteče od pana Smetany k panu Dvořákovi.
H.Sp
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Narozeniny Zpravodaje

Jubilejní 50. ročník Zpravodaje
Je téměř neuvěřitelné, že se náš Zpravodaj letos
dopracoval už do 50-tého ročníku, a to i přes
mnohé krize a potíže, které jej v posledních
čtyřech desetiletích postihovaly. S velkým úsi‑
lím se podařilo tyto případy překonat a tak
se letošní jubilejní 50-tý ročník stal nejdéle vy‑
dávaným časopisem v exilu, což je „unikum“.
V průběhu roku 2017 budeme o počátcích
a historii Zpravodaje čtenáře detailně infor‑
movat, což bude zajímavé především pro nové
mladší abonenty, kteří osobně nezažili těžkou
dobu minulosti Zpravodaje.
Takže v krátkosti:
V roce 1968 začalo několik dobrovolných nad‑
šenců po svém příchodu do Švýcarska vydávat
a rozmnožovat nepravidelně 12 až 28 cyklos‑
tylovaných stránek, psaných mechanickým
psacím strojem. Časopis nazvali „Zpravodaj“.
A jeho hlavní myšlenkou byla pomoc a infor‑
mace pro tisíce krajanů, kteří přišli do Švýcar‑
ska (v letech 1968-1969 to bylo přes 15’000
Čechoslováků, většinou rodiny s dětmi). V za‑
čátcích byl jedním z redaktorů krajan Zdeněk
Záplata, jemuž vydatně pomáhal Jaroslav Jokl.
V dalších letech, 1970-72 se vedení a vydávání
Zpravodaje ujali Dr. Jaroslav Anděl a Dr. Mi‑
roslav Tuček, kteří zároveň vedli Svaz spolků
ve Švýcarsku.
Byla to nadlidská práce, konaná převážně zcela
zadarmo. Tehdy měl Zpravodaj až 2000 abo‑
nentů, z nichž velká část předplatné neplatila,
takže hrozil časopisu z ekonomických důvodů
zánik. Naštěstí se ujal v roce 1973 jednání
Přemysl Pitter, předseda Besedy Svatopluk
Čech, kterému se podařilo do redakce získat
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po Petru Paškovi zkušeného redaktora
ze Svobodné Evropy RFE Dr. Jaroslava Strna‑
da. Doporučil také dalšího spolupracovníka
jako technického vedoucího, který měl na sta‑
rosti finanční stránku časopisu, tisk, admini‑
strativu abonentů a inzerentů. Bylo to proto,
aby se mohl Dr. Strnad plně věnovat příspěv‑
kům čtenářů a redakční práci. Takto sestavený
tým vydával Zpravodaj bez přerušení dalších
17 let. V té době byly výhodně zakoupeny tis‑
kařské stroje. Dr. Strnadovi se podařilo získat
pro psaní a vazbu časopisu schopnou spolu‑
pracovnici Ladu H. Valovičovu‑Jenter a rov‑
něž pro tisk a expedici její sestru Renatu H.
Saxerovou. Tímto způsobem se mohla celková
práce Zpravodaje provádět v soukromém bytě,
zatímco tiskařské stroje byly umístěny v privát‑
ním sklepě.
V roce 1990 byla celá agenda Zpravodaje
s minimálními „skluzy“ předána nástupci
ing. Rudolfu Němečkovi, jenž získal pro
spolupráci tiskárnu Milana Cimburka a řídil
Zpravodaj dalších 15 let. Jeho redaktory byli
postupně L. Křivánek, E. Hofmann, M. Dubský
a J. Nápravník. V posledních sedmi letech byl
redaktorem sám. Tehdy mu na pomoc přišla
administrátorka Jarmila Schifferle a slovenský
redaktor Dr. Andrej Hrico. V letech 2004 –
2007 převzal po R. Němečkovi vedení a redakci
Oldřich Čupr a po něm Dr. Hrico. I když tento
šel koncem roku 2016 do penze, Zpravodaj se
přesto nezastavil a od ledna 2017 se stará o jeho
pokračování nový tým, jehož přehled je uveden
v závěru tohoto čísla (odstavec „Impressum“).
Na základě článků a informací sestavil:
Jiří Kraus, Beseda Svatopluk Čech
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PRAVIDELNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
Zürich:
Každá neděle: v 19.00 hod. v kryptě kostela Herz‑Jezu Wiedikon, Aemtlerstr. 49 (přátelské
		
posezení ve farním klubu po mši svaté každou poslední neděli v měsíci!)
Každá středa:
		
		
		

SETKÁNÍ MLÁDEŽE (slovenské i české) v Italské misii v Zürichu 		
na Feldstr. 109 od 20.00 hodin v kostele Dona Bosca. Po mši pokračuje		
setkání ve velkém sále pod kostelem.
(Končí 14. 12. 2016 a opět začíná 11. 01. 2017)

Každý čtvrtek:
		
		
		

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY v Italské misii na Feld str. 109, kostel Don
Bosco, od 19.00 mše sv., po ní modlitba růžence; v postní době pobožnost
„křížové cesty“, v měsíci květnu „májové pobožnosti“.
(Končí 22. 12. 2016 a opět začíná 5. 01. 2017)

První pátek v měsíci:
			

slovenská mše sv. v 19.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen,		
Weinbergerstasse 36, Zürich

Winterthur:
		
		

každou sobotu v 18.15 hod. v kapli Panny Marie u kostela St.Ulrich
Rosenberg, Seuzacherstr. 1
(přátelské posezení u kafé po mši svaté každou druhou sobotu v měsíci!)

Aarau:		
		

každou 1. a 3. neděli v měsíci v 10.00 hod. v sále pod kostelem St.Peter und
Paul (u vlak. nádraží). Po mši svaté také přátelské posezení u kafé.

Luzern:
		

každou 4. neděli v měsíci v 10.00 hod. v kryptě kostela St.Karl u Karlsbrücke,
Spitalstr. 93. Po mši svaté také přátelské posezení u kafé.

Slovenské mše sv.:
v Zürichu:
v Basileji:
		
v Bernu:
		
v Ženevě:
		
v Lausanne:
		

každou neděli v 09.30 hod. v kryptě kostela Liebfrauen, Weinbergerstasse 36
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 17.30 hod. v kostele Allerheiligen,		
Neubadstrasse 95.
každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.30 hod. na Taubenstrasse ve farním		
centru kostela Dreifaltigkeit v blízkosti hlavního nádraží
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 16.30 hod. v kostele St. Julien 3,		
Rue Virginio Malmati, Mayrin 2.
každou 3. neděli v měsíci v 09.30 hod. v Chapelle du Servan,			
Chemin Eugéne‑Grasset 12

Aktuální informace České misie najdete také na www.slovaci.ch a Slovenské misie
na www.skmisia.ch!!!

Rozhovor

Jízdenku, prosím

K

dyž jsem cestou vlakem domů šátrala v peněžence po lístku, abych ho ukázala průvodčí,
moje ruka mimoděk sáhla po staré vlakové jízdence. A ne ledajaké. Pamatujete ještě

na jízdenky z kartonu, na které se vyráželo datum pomocí speciálního razidla a průvodčí
je pak cvakl kleštičkami? Tak přesně po té. Ale tato jízdenka
byla speciální - byla to totiž vstupenka na nedělní koncert

Foto: Hana Hurábová

pražského písničkáře Jana Řepky v bernském klubu ONO.
A nebyla jediným nostalgickým prvkem tohoto večera.
Celý koncert byl totiž věnován písním Maniho Mattera švýcarské legendy, který sám v tomto klubu kdysi vystupoval.
Ano, vystupoval - Mani Matter zemřel před 44 lety.
Ale jeho písně žijí dál, nyní i v českém překladu Jana Řepky.

Koncert byl velmi přirozený a atmosféra uvolněná. Stejně tak jsem se cítila i další den, kdy jsem
se sešla s Janem Řepkou v jedné z bernských kaváren.
V rozhovoru ze 4. srpna 2016 jste uvedl,
že do Švýcarska jezdíte již deset let. Co Vás
sem poprvé přivedlo?
Téměř před jedenácti lety jsem hrál
na festivalu Letní slunovrat v jihočeském
Táboře, a zrovna ten den jela kolem jedna
Švýcarka, která mířila do Polska. Rozhodla se,
že se na festivalu zastaví a shodou okolností
si tam přisedla k nám. Románová náhoda,
ze které se vyvinulo životní přátelství. Díky
ní jsem se pak s kolegou a s kamarády docela
přirozeně dostal do Švýcarska. Nejdříve
bez kytary, později samozřejmě i s kytarou
a koncertním programem. Na začátku jsem
ovšem netušil, jakou důležitost ten příběh
v mém životě bude hrát.
Zpravodaj 1/2017

Nyní jste vydal album „Rozjímání
o sendviči“ s podtitulem „36 písní Maniho
Mattera“, jehož písně jste přeložil do češtiny.
Na koncertě se mi líbilo, jak jste zmínil
či řekněme objevil jistou symboliku mezi
Mani Matterem a číslem 36.
Album jsem nazval podle písně „Betrachtige
über nes Sändwitsch“. Je to reprezentativní
průřez celým písňovým dílem Maniho Mattera.
Nedílnou součástí je také 160 stránkový
dvojjazyčný booklet. Ještě do minulého roku
to nevypadalo, že bude těch překladů tolik,
ale pak jsem během čtyřměsíčního pobytu
nedaleko Schaffhausenu přeložil dalších více
než deset písniček, až jsem se natolik přiblížil
k počtu 36, kteréžto číslo je pro Mattera
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Rozhovor
skutečně symbolické: V roce ’36 se narodil,
36 let mu bylo, když tragicky zahynul, a také
na jeho nejznámější desce „I han es Zündhölzli
azündt“ je právě 36 písní.
Pro čtenáře, kteří neznají písně Maniho
Mattera, jak byste jeho tvorbu charakterizo‑
val? Dokázal byste ho přiřadit k nějakému
českému interpretovi?
To je těžké. On byl velice silná individualita,
nikam nepatřil a patřit ani nechtěl. Byl velmi
svobodomyslný a filosoficky založený na to,
aby byl nějaký straník. Písničkáři jeho typu
se u nás začínají objevovat až na konci 60.
let, a těm nejnekompromisnějším bohužel
nebylo dáno příliš prostoru a času. Tak brzy
emigrovali nebo hráli ilegálně či pololegálně.
Mani Matter také drží vyrovnaně vysokou
laťku po celou dobu své kariéry. Všech
devadesát písniček, které zveřejnil, je
na srovnatelné úrovni, a takových autorů je
opravdu málo. Pokud je u nás někdo, s kým
by si rozuměl, tipl bych si, že by to byli spíše
literáti než hudebníci. Myslím, že společnou
řeč by našel dejme tomu s takovým Václavem
Havlem. Oba měli vytříbený jazykový cit,
smysl pro absurditu, oba sváděli radikální boj
o vlastní identitu. Také Matterovo politické
myšlení, které je v tom našem českém slova
smyslu vlastně nepolitické čili občanské, má
docela blízko k tomu Havlovu. Našel bych jistě
i jiná jména, ale toto mi i generačně sedí.
Proč jste si vybral na překlad písní právě
Maniho Mattera?
Já bych neřekl, že jsem si ho vybral, to spíš on
si vybral mě. Když jsem s ním začal, měl jsem
za sebou už více než deset let hraní a psaní.
Jako hudebník jsem se při první návštěvě Švý‑
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carska zajímal o to, co je tady v mém oboru
podstatné. A Mani Matter bylo obvykle prv‑
ní jméno, které mí německy mluvící švýcarští
přátelé vyslovili. Když jsem pak zjistil, že – po‑
kud je mi známo – žádné jiné oficiální překla‑
dy do češtiny dosud neexistují, byl můj úkol
jaksi stanoven.
Mani Matter zpívá v „bärndütsch“, jak jste
si poradil se švýcarštinou? Byl někdo, kdo
Vám s překladem pomáhal?
Na začátku jsem nerozuměl ani slovo.
Líbilo se mi ovšem, jak to zní. Švýcarština
je krásná řeč, a zvláště pak bernský dialekt,
který není tak rychlý. Matterova dikce,
jeho akcent, artikulace, duchapřítomnost,
vše nasvědčovalo tomu, že velmi dobře ví,
co zpívá a proč. S prvními texty mi pomáhali
kamarádi, kteří rozumí jak bernštině, tak
češtině, i když nejdůležitější byl pro mne
přesný doslovný překlad do Standarddeutsch.
Později jsem pracoval s pomocí slovníků
a internetu. Asi po deseti písničkách jsem pak
už většině textů rozuměl sám. Zas tak mnoho
specificky bernských výrazů v těch písničkách
vlastně není. Šlo hlavně o to, abych správně
porozuměl tomu, jakým způsobem je v tom
dialektu klasická němčina zhuštěna.
Písně jsou jako poezie, musí se v nich udržet
určitá pointa. Jak jste se vypořádal s touto
výzvou?
Nejen pointa. V písni je těch vrstev opravdu
hodně. U poezie jste trochu svobodnější – text
básně je určen primárně k osamocenému,
často tichému čtení. U písniček přibývají
nebo nabývají důležitosti kvality zvukové,
jako melodie, cézury, dané tempo, rytmus,
dynamika a jiné. Z tohoto pohledu je to
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mimořádně obtížná, ale zároveň zábavná
jazyková hra. Udržet pointu a význam
je samozřejmě základ, zároveň se však člověk
snaží, aby také ztráty ostatních kvalit originálu
byly co možná nejnižší. Jde o to, najít správný
balanc, aby výsledek pokud možno zapůsobil
na českého posluchače podobně jako originál
na Švýcara.
Jaká byla první písnička, kterou jste si od
Maniho Mattera vybral a zahrál?
Nevybral, to mi bylo přikázáno! (smích) Když
jsem sem poprvé přijel se svým tehdejším
kolegou Petrem Ovsenákem (duo Nestíháme),

řekla nám naše švýcarská sudička: „Jestli
chcete hrát ve Švýcarsku, tak se musíte v každé
případě naučit alespoň jednu píseň Maniho
Mattera v originále. Doporučuji Eskymáka.
To bude sukces!“
Takže první písničku jste odzpíval v origi‑
nále?
Ano, tehdy mě ani nenapadlo, že bych ty texty
překládal. To jsem zkusil až o tři roky později.
Neměl jsem žádný plán, překládal jsem jedno‑
duše, co mi přišlo pod ruku. Teprve mnohem
později jsem začínal kdesi na obzoru tušit
ucelenou sbírku a začal jsem Mattera studovat
systematicky.
Na Vašem koncertě v Bern v klubu Ono jsem
se mohla sama přesvědčit, že v obecenstvu
jsou nejen Češi, ale i Švýcaři. Máte odezvu
od švýcarských posluchačů, jak jim vůbec
zní čeština, jaký z toho mají pocit?
Většinou řeknou: „Es klingt gut“. Včera (po
koncertě v Bernu 27. 11. 2016, pozn. red.)
za mnou přišel jeden Švýcar, který ještě něko‑
likrát osobně zažil Maniho Mattera na scéně.
Řekl mi, že se příjemně bavil a pochválil mě.
Samozřejmě on neocení samotný překlad,
ale pro mě je zajímavé, že i člověk, který ne‑
rozumí, ten můj způsob interpretace přijme.
Pravda je, že ty písničky nearanžuju nijak mo‑
derně, naopak hraju je velice podobně jako
Matter. Mé dílo je samozřejmě určené hlavně
pro Čechy a Slováky. Zapůsobí‑li navíc něja‑
kým způsobem na Švýcary, tak je to popravdě
veliký úspěch a čest.

Foto z web. stránek www.janrepka.cz
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Jak je obtížné skloubit české a švýcarské obe‑
censtvo?
Na začátku koncertu se většinou zeptám, kdo
rozumí a nerozumí česky, abych měl jakžtakž
představu, pro koho dnes zpívám. Pochopitel‑
ně tady ve Švýcarsku je vždy někdo, kdo ne‑
rozumí česky. Tak se sluší, aby tomu rozuměli
i oni. To pak sice zpívám česky, ale mezi písně‑
mi mluvím německy. Teď jsem hrál pochopi‑
telně hodně Maniho Mattera, protože album
„Rozjímání o sendviči“ je hodně čerstvé. Příště
budu pravděpodobně opět více zařazovat svou
vlastní tvorbu. V každém případě ale zpívám
česky, to je můj jazyk.
Je obecenstvo v různých částech Švýcarska
různé?
Je i není. Hodně záleží na daném prostoru,
kde hrajete, ten má na výslednou atmosféru
významný vliv. Nechodí na mne takové davy,
abych to mohl nějak zobecnit. Každý koncert
je jiný, a v mém případě velmi osobní, kon‑
taktní.
Co je Vám bližší, malý domácí koncert
či větší anonymnější publikum?
Nemohu říci. Je to vždy jiné, a právě to mě nutí
být duchapřítomný a do jisté míry improvizo‑
38

vat. Je třeba přizpůsobit dikci, tempo koncertu
tomu, jací lidé se sejdou a jakým způsobem
reagují. Pro mne je to dvojaký zážitek. Na jed‑
né straně mě to baví a naplňuje víc, než cokoli
jiného. Zároveň to jsou ale velké nervy, jelikož
nikdy nevím, kdo přijde, jak bude naladěn
a jestli se přidá na moji stranu. Zvláště v mém
žánru je publikum nesmírně důležité.
Pro jak velké publikum hráváte?
Jednou pro pětadvacet lidí v obýváku, jin‑
dy pro dvěstěpadesát na festivalu. Pozvat mě
může kdokoli. Jsem docela skromný, technic‑
ky, organizačně i finančně.
Vaše koncertní šňůra po Švýcarsku zahrnuje
pět koncertů - kdo vám pomáhá s jejich or‑
ganizací? Jsou to místa, na která se vracíte
pravidelně, kde máte své stálé publikum?
Poprvé jsem hrál ve Švýcarsku v roce 2009.
Tehdy jsem vystupoval poprpvé sólově a Ma‑
niho Mattera jsem ještě v repertoáru neměl.
Většinou to byly soukromé koncerty u někoho
doma. Předskakoval jsem tu pak také skvělé‑
mu showmanovi Petru Sarbachovi, který mě
také velice inspiroval pokud jde o způsob do‑
pravy: od té doby jsem podnikl už sedm samo‑
statných cykloturné. Pravidelné publikum ne‑
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mám, ani ho nečekám. Mám tady především
dobré přátele a kamarády, kteří mě podporují.
A mnohé koncerty mi pomáhají i organizovat.
Na aktuálním turné si však většinu koncer‑
tů organizuji úplně sám. Snažím se domluvit
si vždy více koncertů pohromadě, z časových
i z logistických důvodů; jezdím sem zatím ne‑
pravidelně a většinou vlakem.

jistě vracet. Zdá se, že se tu ještě najdou lidé,
kteří by ode mě rádi něco slyšeli. A především
tu mám mnoho velmi dobrých přátel. Překlad
Maniho Mattera je můj velký projekt, ale jím
to nekončí. Pokračovat budu určitě ve své
vlastní tvorbě, v podpoře písničkářské scény
u nás, v cestování i v překládání. Od kytary mě
sotva něco odtrhne.

Jaké máte plány na rok 2017?

Kdy jste vzal kytaru poprvé do ruky?

Musím říct, že od počátku mé kariéry nebylo
nic plánované. Ať už to bylo první vystoupení,
první původní píseň, první překlad, cyklotur‑
né, spolupráce s dalšími kolegy, založení praž‑
ského Open Micu, jednotlivá alba nebo Mani
Matter. Stává se, že člověka něco osloví, a on to
musí následovat. Snažím se být otevřený, spí‑
še právě nemít plán, a být naopak připraven,
když přijde další výzva. Do Švýcarska se budu

Úplně poprvé v šesti letech. Ve třinácti jsem
začal hrát svoje písničky. Myslím, že od po‑
čátku jsem to bral dost vážně. Když už na té
scéně jednou stojím a lidé se rozhodli strávit
se mnou večer, tak se setsakramentsky sna‑
žím, abych ten čas nepromarnil.

Jan Řepka (1982) se na české písničkářské scéně pohybuje od konce 90. let. Během osmiletého
působení v duu Nestíháme vydal dvě alba, získal mnohá žánrová ocenění a absolvoval více
než 500 koncertů u nás i v zahraničí. Od roku 2010 vystupuje sólo
nebo se zpěvačkou Josefinou Žampovou, s níž natočil samostatné
album Čistý byl svět.
V roce 2016 vydal album Rozjímání o sendviči, která obsahuje téměř
polovinu Matterova písňového odkazu. Album vzniklo ve spolupráci
s nakladatelstvím Zytglogge, kde je možné si ho i zakoupit.
Vice informaci na www.janrepka.cz

Mani Matter (1936-1972) byl švýcarský právník, politický myslitel a umělec. Pod jménem
Mani Matter se proslavil především jako písničkář. Jeho písně se řadí k vrcholům hudebně
‑literární tvorby vzniklé a tradované v bernském dialektu.
Úvodní text: Hana Hurábová, rozhovor: Adéla Benešová
medailonky: www.janrepka.cz
Zpravodaj 1/2017
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Souhrn zpráv
prosinec 2016
V lanovce na severu Itálie uvízlo 130 lidí.
Záchrana trvala přes osm hodin.
V alpském lyžařském středisku na severu Itá‑
lie se v sobotu odpoledne v důsledku silného
větru přerušil provoz lanovky. Ve 12 kabinách
zůstalo uvězněno na 130 lidí. Jejich záchrana
probíhala několik hodin, k 22. hodině se po‑
dařilo vyprostit zhruba polovinu lidí. Po půl‑
noci byli všichni v pořádku na zemi.
Polské letadlo přistálo v Praze kvůli hrozbě
bombou. Podezřelého zadrželi.
Hrozba bomby na palubě přinutila k nouzové‑
mu přistání letadlo s cestujícími na pražském
Letišti Václava Havla. Zprávu redakci iDNES.
cz potvrdil bez bližších informací mluvčí Ří‑
zení letového provozu Richard Klíma. Policii
se podařilo zneškodnit podezřelého. Podle
ministra vnitra Milana Chovance nešlo o te‑
roristický čin.
Zeleninové chipsy jsou zdravější? Omyl,
jsou plné škodlivin.
Lupínky z řepy, celeru nebo pastináku, které
se v posledních letech objevily na trhu, po‑
važuje řada lidí za „zdravější“ brambůrky.
Čekají v nich vitaminy, minerály, vlákninu
a méně soli i tuku. Jenže to je zásadní omyl.
Laboratorní analýzy zeleninových lupínků,
které si nechala MF DNES zpracovat na přelo‑
mu listopadu a prosince, ukázaly, že jsou tyto
chipsy především bohatým zdrojem tuků, soli,
kalorií, dusičnanů a především rakovinotvor‑
ného akrylamidu.
40

Italská policie zastřelila Tunisana Amriho,
na videu slíbil věrnost IS.
Tunisan Anis Amri, který je pravděpodobným
strůjcem útoku v Berlíně, zemřel po přestřel‑
ce s policií v pátek nad ránem nedaleko Mi‑
lána. Na tiskové konferenci to potvrdil italský
ministr vnitra Marco Minniti. Islámský stát
odpoledne zveřejnil video, na kterém Amri
přísahá věrnost vůdci džihádistů Abú Bakr al
‑Bagdádímu.
Závěr se zlatou tečkou. Koukalová triumfo‑
vala v hromadném závodu.
Až v posledním závodu se fanoušci dočka‑
li. Do Vysočina Areny jich v neděli dorazilo
34 tisíc a všichni mohli oslavovat triumf Gab‑
riely Koukalové v hromadném závodu. Česká
biatlonistka na střelnici chybovala jen jednou
a raduje se ze čtrnácté výhry ve Světovém po‑
háru v kariéře. Druhá dojela v Novém Městě
na Moravě Němka Laura Dahlmeierová, třetí
Dorothea Wiereová z Itálie.
Útok na istanbulský noční klub: nejméně 39
mrtvých, desítky zraněných.
Nejméně 39 lidí, včetně šestnácti cizinců, při‑
šlo o život během teroristického útoku na ob‑
líbený noční klub Reina v tureckém Istanbulu.
Sedmdesát dalších lidí bylo zraněno, oznámil
istanbulský guvernér Vasip Şahin.

Více se dočtete na www.idnes.cz
Zpravodaj 1/2017

Opustili nás

Zemřel Jaromír Hnilička

V

e věku 84 let zemřel 7. prosince 2016 významný trumpetista Jaromír Hnilička. Narodil
se českým rodičům v Bratislavě, gymnasium vystudoval v Kroměříži a konservatoř
v Bratislavě. Od roku 1955 začala jeho kariéra v orchestru Gustava Broma v Brně. Jeho popularita
jako prvotřídního trumpetisty pronikla i za hranice Československa.
Do dějin jazzu se zapsal jako interpret, ale i skladatel, aranžér a hudební pedagog. Je autorem
hudby, známé písně „Dobrý den, majore Gagarine“ /text Pavel Pácl/, o letu kosmonauta kolem
zeměkoule. Uznání sklidil za svou „Jazzovou mši“ z roku 1969, před pěti lety měla premiéru
Hniličkova Brněnská suita jako vyznání městu, s nímž spojil většinu své umělecké dráhy. Proslavil
se i podáním průkopnické Studie pro čtvrttónovou trubku, kterou pro něj napsal Pavel Blatný.
Město Kroměříž i Brno ocenilo jeho dlouhodobou činnost, věrní posluchači na něj nezapo‑
menou.
Text: pan Mlčoch, KM noviny

Dne 25. 12. 2017 ve věku 53 let zemřel na selhání srdce Georg Michael. Britský zpěvák,
hudební skladatel a producent, který se proslavil především v hudebním duu Wham! Nejvíce
je znám díky své tvorbě v 80. a 90. letech, např. hitem jako „Last Christmas“ či albem „Faith“.
Text: Adéla Benešová

Debbie Reynolds zemřela 28. 12. 2016 v 83 letech, přesně den po úmrtí své dcery Carrie
Frances Fisher, která zesnula v šedesáti letech na infarkt.
Debbie byla herečkou a proslavila se například muzikálem "Zpívání v dešti". Její dcera Carrie
byla známa rolí princezny Leii v americké sérii science fiction filmů Star Wars (česky též
Hvězdné války).
Text: Adéla Benešová

Zpravodaj 1/2017
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Alexandrovci… zpráva, která nás zasáhla,
a které se nechtělo ani věřit. Slavný soubor Alexandrovců se stal další obětí hrůzné války na syr‑
ském bojišti. Dnes ráno, na Boží hod, jejich letadlo na cestě do Sýrie havarovalo.
Je zřejmé, že nikdo tuto havárii nepřežil. Stateční Alexandrovci, letěli rozdávat vánoční radost
a naději, do válkou zkoušené Sýrie. Místo těchto vánočních atributů lásky, se rozhořel v našich
srdcích smutek. Ruská federace dnes sčítá a oplakává oběti, této velké letecké tragédie.
Ale i tyto oběti, jsou důsledkem válečného konfliktu, který byl zcela záměrně před lety rozpou‑
tán v arabském světě. Již dnes tato válka stála statisíce obětí. Slavný vojenský hudební soubor
Alexandrovců, po této dnešní velké letecké tragédii, patří k obětem této hrůzné války.
Nezapomeneme na Alexandrovce, na jejich slavnou uměleckou, ale i bojovou cestu,
na které po celém světě rozdávali radost a hrdost. Jejich věhlas se zrodil zejména v době Velké
vlastenecké války.
Jejich tradice, špičková profesionalita a umělecký přínos, to vše z nich učinilo světoznámé
hudební těleso. Bylo obdivováno po celém světě. Tleskali jim ve stoje v USA, Británii, Číně,
Francii, Německu…
Vojenský soubor Alexandrovců, také každoročně přijížděl na turné do České republi‑
ky, jejich koncerty byly vždy vyprodané. Hostily je největší haly v našich městech. Do‑
provázeli je vždy na jevištích, naši špičkoví zpěváci. Obdivovali jsme je, milovali jsme je.
Dnes je, nejen v našich srdcích, smutek. Celý svět je zarmoucen nad jejich úmrtím.
Ctíme jejich památku.
Přemysl Votava(NS‑LEV21)
České Národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

William Salice (18. červenec 1933 – 29. prosinec 2016) byl italský obchodník, který zemřel
na následky mrtvice dne 29. 12. 2016. Byl zaměstnán ve firmě Ferrero SpA, kde byl uznán jako
vynálezce známých Kinder vajíček s překvapením -Kinder Surprise.
Text: Adéla Benešová

26. prosince 2017 ve věku 71 let zemřel Jiří Smetana. Muzikant, světový producent, dramaturg
pařížského rockového klubu Gibus a v neposlední řadě autor textu k slavné písni Vladimíra
Mišíka „Slunečný hrob“.
Text: Adéla Benešová
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Deň v koži Eskimáka

Z

ima na horách sa nám zvyčajne spája
s kopou snehu, lyžovačkou a následne
relaxom v teple hotela. A čo takto stráviť
v jednej takejto ľadovej kope noc? Áno, aj to je
možné. A to človek nemusí merať cestu až za
polárny kruh. Po náročnom dni na horách sa
možno ubytovať namiesto hotela v iglu. A to
priamo vo švajčiarskych Alpách. Stavba iglu
trvá približne mesiac a sezóna trvá v závislosti
od počasia približne od decembra do apríla.
Samotné iglu je zvnútra bohato zdobené
umeleckými rezbami z ľadu.

Zpravodaj 1/2017

Vychutnať si nádhernú hviezdnu oblohu,
bez svetelného smogu, ticho hôr, byť
obklopený čerstvým horským snehom, je
lákadlom pre náročných, ktorí chcú uniknúť
od každodenného zhonu.
Večer sa začína zdvorilým privítaním personálu
a krátkou prednáškou o stavbe iglu. Predtým,
než stihneme celkom vyhladnúť, dostáva sa
pred nás predjedlo v podobe mäsovo‑syrového
taniera. Pohár vareného vína padne vhod, pre‑
tože konštantú teplotu pod nulou už začíname
cítiť v kostiach. Predsa len, sme obkolopení
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ľadom, a cítiť to. Zahriať sa možno v spoloč‑
ných priestoroch, drevenej chatky s otvoreným
ohňom.
Kto má chuť, môže ísť na krátku večernú túru
na snežniciach. Vyrážame, pretože aj napriek
tme je ešte málo hodín. Po návrate na nás
čaká večera, a to syrové fondue od lokálneho
majstra syrára.
Vo vírivke s výhľadom na Matterhorn
K dispozícii je vírivka pod holým nebom
s príjemne horúcou vodou a okúzľujúcim
výhľadom na Matterhorn.
Spí sa v spacákoch, ktoré sú určené až do mí‑
nus 40 °C, ale napriek tomu netreba podceniť
oblečenie. Je vhodné si pribaliť čo najviac
vrstiev, najlepšie lyžiarskeho oblečenia.
Ráno sa budíme mierne unavení, pretože nie
sme zvyknutí spať pri mínusových teplotách,
preto sme sa nevyspali najlepšie.
Zistili sme, že žiť v koži Eskimáka je náročné.
Ale bola to dobrá skúsenosť. Oddýchli sme
si od každodennej rutiny a technologických
vymožeností doby. Na zahriatie dostávame
teplý čaj priamo do postele a už sa tešíme
na ďalšie zážitky.

Text a foto: Hana Blašková
úprava foto: Adéla Benešová
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Festival Chateau de Oex

T

éměř vždy lidé snili o tom, vzlétnout do oblak a prohánět se vysoko v mra‑
cích jako pták. Dnes si takový sen již můžeme splnit. Prolétněme se kraji‑

nou a objevujme svět, ať už v balónu poháněném horkým vzduchem, kterému
se říká „montgolfiéra“ nebo balónu nazývaným charliéra, poháněném vodíkem.

A jak to vše začalo?
V městečku Annonay, poblíž Lyonu, žili brat‑
ři Jacques‑Étienne Montgolfiér, kteří vlastnili
firmu na papíry. Oba bratři se zajímali o pří‑
rodní a fyzické zákony a tak, když viděli, jak se
kousek hedvábného papíru vznesl nad horkým
vzduchem z ohně, věděli, nejenže některé plyny
jsou lehčí než vzduch, ale i že horký vzduch je
lehčí než studený.
Po několika pokusech s papírovými sáčky
se rozhodli sestrojit létající balón. Tento
horkovzdušný balón byl vyroben z taftu
polepeného papírem, měřil v průměru 12 m
a byl ohříván ohněm ze spalované slámy a vlny
před zraky lidí dne 5. června 1783. Balón
se vznesl do výšky 2000 m, jeho let trval deset
minut vkuse, uletěl 2 km a prozatím byl bez
posádky. Oba bratři pak byli pozváni Akademií
věd do Versailles, kde měli svůj vynález předvést
samotnému králi Ludvíku XVI.
Mezitím se ještě rozhodl odhalit svůj vynález
i profesor pařížské Akademie věd Jacques César
Charles a to 27. srpna 1783. Jeho létající balón
byl vypuštěn bez posádky před zraky 1000
diváků, byl plněn vodíkem a ve vzduchu se
udržel 45 minut. Avšak poté, co balón přistál
v nedaleké vesničce, ho tamější vesničané
Zpravodaj 1/2017

ubodali vidlemi, jelikož se domnívali, že se jedná
o nestvůru.
Na královském dvoře 19. 9. 1783 se za účasti
krále Ludvíka XVI., Marie Antoinetty, šlechticů
a desetitisícového davu, vznesl modrý balón
bratrů Montgolfiérových se zlatými královský‑
mi znaky.
Kdysi se lidé domnívali, že již ve stech metrech
nad zemí není žádný vzduch. A tak první po‑
sádku oficiálního letu balónu netvořili lidé, ale
zvířata - kachna, ovce a kohout. Tato zvířata
nebyla vybrána náhodou. Ovce byla považo‑
vána za podobnou lidem, která snáší stejnou
nadmořskou výšku jako lidé. Další dvě zbylá
zvířata již létají a každé z nich v jiné nadmoř‑
ské výšce, tudíž byla vhodná pro experiment.
Všichni se vrátili na zem v pořádku.
Tím se otevřely dveře posádce lidské.
První lidskou posádkou v horkovzdušném ba‑
lonu se stali ředitel královského muzea Jean
‑François Pilâtre de Rozier a markýz Francois
ďArlandes. Letěli od zámku de la Muette do
Butte‑aux‑Cailles, poblíž Paříže a to dne 21. lis‑
topadu 1783. Během 25 minut ve vzduchu
urazili vzdálenost devíti kilometrů! Pařížané
propukli v jásot.
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Festivaly
Téhož roku 1. prosince, fyzik Jacques César
Charles, který zkonstruoval plynový balón
(tzv. charliéra), a Nicolas Robert provedli druhý
úspěšný let, který trval dvě hodiny.
První katastrofa
Jean‑François Pilâtre de Rozier, první pasažér
montgolfiéry, sestavil kombinovaný typ balónu
horkovzdušného a plynového. Takový balón
dnes nese označení roziéra. Společně s Pierre
Romain plánovali v roce 1785 přeletět v ba‑
lónu kanál La Manche, což byla tehdy pro
všechny výzva. Avšak balón, který byl vypl‑
něn extrémně hořlavým plynem, zažehl stébla
trávy, a v oblacích se vznítil. Oba Francouzi
se tak stali prvními oběťmi letecké katastrofy.
O kanál La Manche usilovali i Pierre Blanchard
a J. Jeffers, kteří 7. ledna 1785 použili k přeletu
charliéru. Startovali z Anglie směrem
k francouzským břehům. Jejich balón ale
ke konci letu začal prudce klesat a hrozilo
zřícení do vody. Oba piloti byli duchapřítomní,
zbavili se nákladu, odřízli i těžkou gondolu
a sami se zavěsili do provazů. To jim zachránilo
život.

Nenechte si ujít 39. ročník balónového festi‑
valu V CHÂTEAU‑D’OEX, který odstartuje
21. ledna 2017 a potrvá do 29. 1. 2017. Speciální
podívaná je pak plánována na pátek 28. 1. 2017,
kdy se pro všechny zúčastněné koná nevšední
noční show „Licht‑show“. Všechny balóny se
světlem a barvami prozáří krajinu zalitou tmou.
Zvuková a světelná show běží od roku 1991
a tato magická událost přiláká desetitisíce ná‑
vštěvníků ze vzdálených míst.
Všichni piloti a účastníci musí následovat velmi
striktní rozpis. Hořáky jsou zapáleny v čase, kdy
spustí hudba a začne ohňostroj.
Rozhovor s Charles‑André Ramseier:

zakladatel Festivalu horkovzdušných balónů
Kořeny festivalu
Od roku 1976 byla příležitost rozvinout letecké
sporty se slavným European Skydiving Cup,
který již v Chateaux d’Oex probíhal.
V roce 1975, kdy jsem tedy poprvé objevil hor‑
kovzdušné balóny v Albur‑querque v Novém
Mexiku, jsem si pomyslel „ Proč tohle neděláme
v Alpách, v Pays‑dÉnhaut?

Balóny sice vzbudily velké pozitivní emoce,
avšak postupem času se ukázalo, že mají i řadu
nevýhod - neměly pohon a špatně se ovládaly.
A tak nastala na nějaký čas výměna stráží a to se
vzducholoďmi, jejichž éra trvala 35 let. Ukonče‑
na pak byla tragickou událostí obří vzducholodi
LZ 129.
Balóny tak začaly zažívat období renesance.

Jak to tak někdy bývá, šance se naskytla a to
jednoho slunečného odpoledne, kdy jsem již
pár let pracoval v turistické kanceláři. Do kan‑
celáře vešla opravdová osobnost. Byl to pilot
balónu projíždějící přes Gruyére. Když se mi
představil, okamžitě jsem ho pozval na rychlé
kafé, které trvalo tři hodiny. To bylo poprvé, co
jsem potkal Hanse Bückera.

39. INTERNATIONALES BALLONFESTIVAL
Zasněžená krajina, do nebes se tyčící Alpy a de‑
sítky pestrobarevných horkovzdušných balónů
z dvaceti různých koutů světa.

Ihned jsme začali diskutovat o možnostech lé‑
tání pro turisty, reklamních letech pro sponzory
a předváděcích letech pro hosty.
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Cestujeme

Hans, přátelský chlapík s modrýma očima
a blonďatými vousy, neztrácel čas a následující
dny byl ve vzduchu.
To byl začátek fantastického dobrodružství.
První festival 1978
Na podzim roku 1977 jsem hovořil s Hansem
o organizaci akce, která měla běžet jeden týden,
a která měla přilákat pár horkovzdušných baló‑
nů do Chateaux‑d’Oex. Cestovní kancelář nám
dala okamžitou podporu a prázdniny v únoru
byly vybrány pro první setkání.
Honba za sponzory začala okamžitě ve snaze
najít prostředky na první festival, kde se očeká‑
valo na tucet balónů ze šesti zemí. Hans se sta‑
ral o technickou stránku věci, zatímco já jsem
převzal roli organizátora s podporou cestovní
kanceláře.
Čtyři měsíce pro naše poprvé
Po čtyřech měsících tvrdé práce ve dne v noci,
byl festival doveden k úspěšnému konci.
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Od počátku do konce této akce se nám do‑
stávalo obrovské podpory ze strany lokálních
obyvatel a byla úspěšnější než hosté a média
ve Švýcarsku vůbec očekávali.
Festival se konal pod názvem „Týden horko‑
vzdušných balónů“.
Přátelství a respekt
Stále si pamatujeme první festival, který stále
rostl a rostl.
Hans, s jeho zručností a sympatickou osob‑
ností, si potřeboval udržet svou svobodu spíš
než se uvázat u této akce, kde jsou přísná pra‑
vidla, která se musí dodržovat. Každý jsme šli
svou vlastní cestou, než jsme se znovu potkali.
V době, kdy se každý z nás naučil respektovat
způsob vidění věcí toho druhého.
Po těchto letech se Festival vyšplhal do neoče‑
kávaných rozměrů…
Text: Adéla Benešová
Foto: Hana Blašková
Zdroj: kniha “Mountain flight”, Fabrice Wagner
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Naše Osudy

Čtyřicet osm let ve Švýcarsku díky vízu
na 48 hodin.

K

dyž jsme se s bratrem Jaroslavem koncem července 68 vrátili z naší první cesty
na Západ – měsíc jsme cestovali a sem tam
pracovali v Západním Německu – netušili
jsme, že nás „rudí bratři“ přepadnou. Po náhlém probuzení 21. srpna ve tři hodiny ráno
- bydlel jsem na Kbelské - tedy u vojenského
letiště, celý dům se otřásal, okna drnčela - zapnul jsem rádio, pak vyšel do ulic
Prahy a zoufajíc hledal cestu ven
z toho tzv. „komunistického ráje“.
O informace týkající se situace na
hranicích byla nouze.

Curychu, kde nás - kupodivu tehdy bez mobilu - čekala milá paní Trudi Fumasoli, u které
jsem v Kilchbergu první dny bydlel s Tondou
ve sklepě a hned na druhý den požádal o azyl.
Paní Fumasoli na cizinecké policii zavelela: „Dejte mu rychle vízum, zůstane u mne,
chce do Kanady, ale já ho nepustím“. Asi tak
za týden jsem začal pracovat jako
konstruktér v Maschinenfabrik
Oerlikon - dnes ABB - a učil se
německy. Jedna pěkná Maďarka
mi řekla: „Teď jsi ve flóru, neváhej a na studium v Gallenu se
dej.“ To prý je to nej.

„Rychle
mi, prosím
tě, sežeň
vízum pro
Švýcarsko!“

Rozjel jsem se na jih – naslepo –
za Tondou Kozákem, přítelem
z vojny. Na můj dotaz, jak to
vypadá kolem hranic, mi řekl:
„Špatně“ a podal mi ručně psané
pozvání z Kilchbergu u Curychu:
„Rychle mi, prosím tě, sežeň vízum pro Švýcarsko!“. Na švýcarské ambasádě mně po dlouhém čekání sdělili:
„Pro pana Kozáka to jde, pro vás ne.“ Požádal
jsem tedy o tranzit do Západního Německa –
oklikou – měl jsem ještě platné vízum - což
chápali a dali.
8. září jsme se vydali nočním vlakem do Vídně,
kam jsme dorazili ráno, po hodinách nejistoty
a čekání na československo‑rakouské hranici,
o tom se mi dlouho zdávalo, která byla
v čs. rukách – asi úmyslně, jako ventil‑koridor.
Vzal jsem s sebou jen malý kufr, aby to nebylo
nápadné.

Ve Vídni jsem měl adresu na příbuzného, Rakušáka, který byl náhodou policajtem. Po poučení o jeho situaci – dům plný, jako stadion
Arsenalu, jsme rychle odjeli nočním vlakem do
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Tak jsem si vzal den volna, zajel
tam a světe div se. Přijali mne.
První semestr se začal pro mne
o měsíc pozdějí, až po řádné výpovědi pracovní smlouvy.

Šéf personalista byl absolventem
HSG a chápal to.
První den v St. Gallenu pro mne přišel můj
přítel v pánu prof. Dr. Mario Podrazzini,
který se mnou šel během polední přestávky
k nim, ač jinak jezdil autem a tak jsem se stal
členem milé rodiny s pěti dětmi – kontakty
mám dodnes. Psal jsem mým rodičům,
že bydlím u švýcarského Kennedyho. Byla to
idylka!
Zaujal mne lístek v pokojíku a na něm popsáno
asi 15 bodů, jak se mám chovat a co a jak. Jediné ale, co tam nestálo, že Mario nerad česnek
a cibuli. Já zato ano.
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Naše Osudy
Jeho žena Gisela, původem ze Slezska, žije
dnes v Locarnu a píšeme si. Říká mi dodnes „Girka“ od Jirka, jiní známí Irka, nebo
Hirschi a také psali slečna – proto jsem od roku
1981 Georg.

Po ukončení studia jsem byl v Kanadě a USA
a vrátil se de facto kvůli svatbě bratra na podzim v třiasedmdesátém. Později na praktiku
v Japonsku: „Watashiwa nihongo hanishimas…“

Celé studium jsem si financoval sám – pracoval
jsem na výrobě skript, a to i v noci a zkazil
jsem si z Nescafé žaludek. Od září 69 jsem učil
ruštinu, což mělo za následek, že mně jedni
záviděli (17 Fr./hod.) a druzí pomlouvali, prý
za spolupráci se Sajuzem. Byla to blbina, pak
to opadlo…

Pak jsem u UNIVACu opravoval kompjútry. Ozval se asistent Profesora Oty Šika, zda
pro něj chci pracovat a doktorovat atd. Vice
v kostce dole. A žiju zde dosud. Tedy více
než 48 let…

Jak to šlo:
10. září 1968 jsem zakotvil v Curychu, 17. září dostal práci jako konstruktér v Maschinenfabrik
Oerlikon, 17. listopadu jsem se stal studentem na HSG v St. Gallenu, kde jsem měl hned
za úkol překládat moji lámanou němčinou uvítání akademického malíře z Moravy Vladimíra
Vašíčka. V roce 1981 jsem se stal občanem St. Gallenu, v roce 1985-86 jsem působil u IIF
ve Washingtonu, po návratu jsem přijal nabídnutou práci v Bundeshausu, zodpovědný
pro státy RVHP, OSN, Club de Paris atd., pak OSEC v Curychu a od roku 1994 vedu Forum
Ost‑West v Bernu.
Text: Dr. Georg J. Dobrovolný

***

INZERCE
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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 ve Švýcarsku: PostKonto:
Verband SSCS, Zpravodaj - Presseorgan, 6006 Luzern
Kontonummer: 80-70357-1
IBAN: CH89 0900 0000 8007 0357 1
Konto pro platby z České republiky: Poštovní spořitelna:
Název účtu: Jaroslav Havelka
Číslo účtu: 218 798 369 / 0300
IBAN: CZ68 0300 0000 0002 1879 8369, BIC / CEKOCZPP

!

!

POZOR!!! Upozorňujeme naše čtenáře, aby pro své platby nepoužívali naše konto
u Credit Suisse, uváděné v minulých číslech na tomto místě, protože bylo zrušeno
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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
25 % z fakturované částky za inzerát – po jeho zaplacení. Odměna je jednorázová
a nevztahuje se na řádkovou inzerci.

Almanach
„Almanach“ Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku popisuje dobu od založení
v roce 1915 do roku 2016. Odkrývá nám pohed na českou a slovenskou menšinu,
která přišla do cizí země a stále pociťovala touhu neztrácet pouto ke své rodné vlasti.
Almanach uchovává fotografie
a vzpomínky nejen nám, ale i gene‑
racím dalším.
„Almanach“ Svazu spolků Čechů
a Slováků ve Švýcarsku byl vydán
v roce 2016 vlastním nákladem a je na‑
dále možné ho zakoupit přes e‑mail:
zpravodaj‑admin@svaz‑spolku.ch

Ukázka jednoho z historických snímků
Foto: “Beseda Svat. Čech” v jednom automobilu
Zpravodaj 1/2017
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