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POZOR, POŠTA NÁM JIŽ NEHLÁSÍ ZMĚNY ADRES!!!
Prosíme Vás proto, abyste na obálce zkontrolovali, zda adresa souhlasí.
V případě chybné adresy nebo změny bydliště, nahlaste správnou adresu do naší
administrace - kontakt v tiráži.
Administrace Zpravodaje
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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
bohužel jsme zjistili, že emailová adresa redakce (zpravodaj@svaz-spolku.ch) nebyla
pravděpodobně od 30. ledna 2017 do 23. února z technických důvodů funkční. Pokud jste
v této době zasílali Zpravodaji emaily, pak nebyly doručeny. Nyní je schránka již v provozu,
proto Vás žádáme o jejich opětovné zaslání. Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.
A nyní pár pozitivnějších zpráv.
Na straně 25 Vás v tomto čísle čeká rozhovor se starostou města Uherského Brodu Patrikem
Kunčarem. A nyní se již můžete těšit na další. Chystá se rozhovor s fotbalistou z bernského
klubu Young Boys Janem Lecjaksem!
Budeme též rádi, pokud nám napíšete Vaše připomínky, návrhy, komentáře k již zveřejněným
člankům, ale i chválu, či konstruktivní kritiku a to na email či adresu uvedenou v Impressum
(redakce, administrace).
Dále žádáme inzerenty a přispěvatelé, i nové zájemce, kteří chtějí publikovat ve Zpravodaji,
hlaste se též na adresách či emailech Zpravodaje.
! Prosím, sledujte i nové oznamy na této a předchozí straně !
Nyní si nás nově můžete přidat na instagram!
zpravodaj_ch
Děkujeme

Redakce Zpravodaje

***
Prosíme ty abonenty, kteří ještě nezaplatili předplatné na rok 2017, aby tak učinili
v co nejkratší možné době. Složenky byly přiloženy v obálce Zpravodaje č. 12/2016.
Děkujeme těm, kteří přispěli na zachování Zpravodaje větší sumou, než je výše
předplatného. Moc si toho vážíme.
Dále prosíme odběratelé v České Republice, kteří zaplatili ABO na rok 2017
dne 08. 12. 2016

dne 12. 12. 2016

dne 02. 01. 2017

dne 06. 01. 2017

aby nahlásili jméno a poukázanou částku administrátorce Jarmile Schiﬀerle.
Platby došly bez jména a adresy.
Děkujeme
Redakce a administrace Zpravodaje
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Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 183 243, e-mail: zkz@mzv.cz
www.mzv.cz/krajane

Ing. Jaroslav KANTŮREK
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
V Praze dne 3. února 2017
Č. j. 93637/2017-OZZKZ
Vážení a milí přátelé,
rád využívám této každoroční příležitosti, abych Vás pozdravil, popřál vše nejlepší a zároveň
Vás informoval o letošních plánovaných projektech a novinkách určených pro Vás, kdo žijete
v zahraničí. Vzhledem k jejich různorodosti a zaměření jsem přesvědčen, že Vás některé osloví.
U příležitosti Týdne češtiny ve světě 31. 7. – 4. 8. 2017 pořádá Spolek Česká škola bez
hranic (ČŠBH) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních
věcí svoji IX. Mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol. Během
konference se budou konat i odborné semináře a kurzy pro vyučující těchto škol. Bližší informace
se brzy objeví na webové stránce www.csbh.cz.
Spolek rovněž nadále pokračuje v mapování potřeb Čechů žijících v zahraničí a navazuje
tak na práci z předchozích let, kdy uspořádal k tomuto tématu dvě konference: v r. 2015 „Heritage
Schools and Diaspora“ a v r. 2016 „Diaspora jako partner mateřského státu“. Videozáznamy z obou
konferencí jsou volně dostupné na výše uvedené webové stránce www.csbh.cz.
Poslední konference se zúčastnili rovněž zástupci několika ministerstev, do jejichž působnosti spadá krajanská problematika. Jedním ze závěrů konference a naším aktuálním úkolem je
vzájemná koordinace ministerstev a další diskuse o systematičtější návratové politice státu se
zaměřením na spolupráci při aktualizaci a postupném vytváření jednotné databáze informací
státní správy pro Čechy žijící v zahraničí.
V letošním roce se chce spolek Česká škola bez hranic zaměřit na projekt „Networking
(novodobé) české diaspory“, a tedy konkrétně na úlohu sítě českých škol v zahraničí (a dalších
krajanských spolků). Ty mohou systematicky oslovovat určitou, početně velkou skupinu
zahraničních Čechů napříč všemi generacemi (děti, rodiče i prarodiče), včetně nejmladších
dospělých Čechů během jejich zahraničního studijního pobytu. Tím mohou být platformou
implementace návratových programů, případně alespoň šíření povědomí o nich. Výsledky šetření
budou diskutovány na podzim 2017.
I v letošním roce se konají tábory cíleně zaměřené na děti krajanů, případně tábory pro
širší veřejnost, kde jsou děti krajanů vítány.
•
Oddělení výchovy Českobratrské církve evangelické pořádá tábor Jana Ámose
Komenského v Bělči nad Orlicí, kterého se pravidelně účastní i děti z krajanské komunity na
Zpravodaj 1/2017
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Ukrajině. Letošní termín bude od 5. 7. do 15. 7. 2017, veškeré informace jsou k dispozici na
adrese http://tabor-belec.evangnet.cz/. Přihlášky se zasílají na adresu: http://prihlasky.srcce.cz/
•
Tradičně se pod hlavičkou ČŠBH koná úspěšný letní tábor s výukou českého jazyka ve
Sluňákově v termínu 29. 7. – 5. 8. 2017. Informace a přihlášky jsou k dispozici na webové stránce
www.csbh.cz
Dům zahraniční spolupráce (DZS) - příspěvková organizace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky – propaguje české vysoké školství pod značkou Study
in the Czech Republic. Záměrem je představit zahraničním studentům Českou republiku jako
ideální destinaci pro absolvování vysokoškolského studia. Na webové stránce www.studyin.cz
je nově umístěn interaktivní vyhledávací portál studijních programů, který umožní vyhledat
studijní program dle zadaných kritérií.
Užitečným nástrojem a komunikační platformou pro zájemce o sdílení informací, metod
a přístupů k výuce češtiny v zahraničí je i elektronický časopis Krajiny češtiny, který vychází
v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Je k nalezení na stránkách
Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.
Metodickou oporu českým školám v zahraničí, dalším krajanským sdružením či Českým
centrům poskytuje mj. i Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.
cz/strediska/metodicke-a-odborne-centrum/metodicke-a-odborne-centrum-o-nas.
Vaší pozornosti rovněž připomínám další informační kanály, které mohou být pro
Vás zajímavé. Mezi nimi vysílání Českého rozhlasu do zahraničí www.radio.cz. Naleznete
zde aktuální informace i zajímavosti z ČR v textové i zvukové podobě. Webové stránky získaly
v poslední době přehlednější tvář a můžete se zde snadněji orientovat. Radio Praha provozuje
i stránku krajane.net - www.rozhlas.cz/krajane. Cílem nové šéfredaktorky Radia Praha Kláry
Stejskalové je vytvořit zde širší krajanskou platformu. Větším letošním projektem by měla být
akce pro české školy v zahraničí k výročí založení republiky „Po stopách vzniku ČSR“ – pátrání
po místech spjatých se vznikem republiky, imaginární rozhovory s historickou osobností. Radio
Praha nabízí kromě aktuálních zpravodajských bulletinů i na míru vyrobené podklady ve zvukové
i textové podobě určené pro rozhlasové vysílání krajanských rádií a 30 minutový magazín pro
školy. Máte-li zájem o některou z nabídek, ozvěte se na adresu cr@radio.cz.
Na stránce www.czechplatform.cz zase můžete bezplatně využívat informační servis sítě
Českých center o exportu českého kulturního a kreativního průmyslu nebo aktivně prezentovat
Vaše projekty a akce v zahraničí.
Věřím, že Vás některé události tohoto roku zaujaly a že budeme mít možnost se při
některé příležitosti potkat osobně. Přeji Vám v letošním roce hodně štěstí a úspěchů ve Vaší
činnosti.
S přátelským pozdravem
Jaroslav Kantůrek
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Bernhard Bar L esung

Bernhard Bar Lesung

Die Abenteuer des
guten Soldaten Švejk
im Weltkrieg
Kamil Krejčí liest auf Deutsch aus dem satirischen
Schelmenroman von Jaroslav Hašek

Der
gute
Soldat
Švejk

Kdo nezná přívětivou postavu vojáka Švejka,
který se každý den s humorem protlouká válkou?
Radostně Vám sdělujeme, že herec Kamil Krejčí
Vám po tři pondělí večer, 27. února, 27. března
a 8. května bude z tohoto slavného románu číst. Prožijte příjemný večer u
dobrodružství vojáka Švejka v Bernhard Bar Café vedle Bernhard divadla.
BERNHARD
THEATER
ZÜRICH

Herec a režisér Kamil Krejčí, narozený v roce 1961 v bývalém Československu,
zinscenoval a napsal několik děl pro Bernhard Theater a proslavil se nesčetněkrát
na naší scéně od roku 1987.
Pro více informací kontaktujte:
Bernhard Bar Café, Sechseläutenplatz 1, 8001 Zürich, T: +41 44 268 66 99
www.bernhard-theater.ch

***

Noc s Andersenem
V dnešní době děti mnoho nečtou, což potvrzují i mnohé výzkumy s alarmujícími výsledky. České
knihovny tak v roce 2000 přišly s projektem "Noc s Andersenem", aby u dětí podpořily opět zájem
o četbu a rozvinuly i čtenářské návyky. Knihovny tak svádí boj s populárnějšími médii jako jsou
počítačové hry a televize.
Připojujeme se k tradiční čtenářské Noci s Andresenem. Letošní téma je Čtyřlístek - komiks,
který známe už z našeho dětství a který snad každý z nás někdy četl, včetně nové generace našich
dětí.
Přenocování ve spacáku s večerní
hrou a zážitky s Fifinkou, Piňďou,
Bobíkem a Myšpulínem.
Akce je určena pro děti od pěti let
(bez rodičů) a to v pátek 31. března
2017. Organizuje ČKZ. Více na
www.nocsandersenem.cz
Zpravodaj 1/2017
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Czech It Out comedy & cocktails
„Na stojáka live"

O

pět se hlásím s trochou kultury, která
se uskutečnila dne 5.2. 2017 v Zürichu
v Drinx baru.
Kdo zaváhal, toto představení neviděl. Lístků
byl omezený počet, jelikož představení
Ester Kočičkové, Karla Hynka a Arnošta
Frauenberga se odehrálo v baru, který je omezen počtem míst. Akci pořádala CZECH IT
OUT pod vedením Rebeccy Neff, která pořádá
rovněž známé české a slovenské párty, eventy
a koncerty v Zürichu. Akce byla sponzorována
z výtěžku těchto párty.
Každá akce je dlouho dopředu pečlivě připravována. V listopadu v roce 2014 to byl vánoční
koncert Petra Bendeho&Band s cimbálovou
muzikou Grajcar a operní pěvkyní Alenou
Vacíkovou, poté následoval první úspěšný
Stand up event s Karlem Hynkem a Lukášem
Pavláskem v únoru 2015.
Na myšlenku uspořádat tento večer v tomto
obsazení přišel Karel Hynek, jeden ze tří
majitelů značky ,,Na stojáka“. Tato představení se hrají po celé ČR v různém hereckém
obsazení.
Ještě si dovolím přiblížit, co to je Stand up
comedy. Je to sólový výstup bavičů, speciality
angloamerických barů. Na malém pódiu se bavič postaví před publikum a během několika
minut jej zkouší pobavit vtipy, zpěvem či improvizovanými scénkami. Jazyk je zde v popředí celého představení . Na stojáka je odvaha
6

vystoupit a dát se všanc divákům.
Bar byl malý, ovšem velmi útulný. Však se nachází na Dufourstrasse, jen kousek od restaurace Du Theatre, kam byli zváni někteří
pamětníci za úřadování pana honorárního
konzula Dr. Wernera Stauffachera na každoroční recepci u příležitosti státního svátku ČR.
Atmosféra byla lidová, představení veselé a ještě si k tomu člověk mohl objednat k pití i české
drinky. Nechyběla česká becherovka či slovenská tatratea. Na stolech byly k dispozici české
pochoutky, tatranky, slané tyčinky, brambůrky.
Představení bylo opravdu veselé tím, že každý
z umělců má jiný humor a dohromady to mělo
skvělou atmosféru. Témata vystoupení byla
různá od hubnutí, kouření, rady vychovatelky
jak na děti, soutěž o CD, nebo o čepici, návod
jak používat nikáb a nakonec jsme si všichni
zazpívali mysliveckou tichou písničku, při které se na konci jen ukazovalo. Příležitost zkusit
to na jevišti dostali i diváci.
A nyní přiblížím čtenářům jednotlivé umělce.
Kdo je Ester Kočičková? Rodným jménem
Renata Divišová. Je to herečka, zpěvačka,
improvizátorka, tanečnice, textařka a moderátorka a pravděpodobně ještě něco více.
Je obtížně ji blíže zařadit do nějaké škatule.
Pseudonym začala používat jako moderátorka
Rádia Limonádový Joe. Pro Českou televizi
moderovala pořady Ženský hlas, Dvojhlas a
Nejhorší vyhrává. Nyní vystupuje s Oldřichem
Zpravodaj 1/2017
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Kužílkem v pořadu Ptá se Ester Kočičková/
Olaf Lávka rozhlasové stanice Radiožurnál.
Jako zpěvačka interpretuje šansony s vlastními
texty a hudbou skladatele Lubomíra Nohavici,
který ji doprovází na klavír a s nímž natočila
a vydala čtyři alba např. S klavírem, Druhé
album.
Představení Na stojáka, které patří do typu
Stand by comedy zaujala Ester Kočičková
nejen diváky, ale i kritiky. Se svým pořadem,
ale i šansonovým recitálem, či novým projektem Adélka Králíková
objíždí české, moravské,
slovenské i slezské kraje.
Má samostatné pořady,
ke kterým patří Ženský
hlas, Dvojhlas, Nejhorší
vyhrává nebo Pavlač
Ester Kočičkové. Mohli
jsme ji vidět i v několika
filmech Hrubeš a Mareš,
Czech Made Man, Muži
v naději, Osudové peníze.
Zpravodaj 1/2017

Nápadů má hodně a stala se velmi vyhledávanou moderátorkou,
či konferenciérkou rozličných
společenských událostí od vernisáží přes tiskové konference až po
firemní rauty a to především díky
svým skvělým improvizačním
schopnostem. Velmi rychle se
dokázala adaptovat od rozhlasového mikrofonu před televizní
kamery. Dokáže pobavit obyčejný lid ale také rozčílit politické
činitele. Je svéráznou a originální
osobností domácí kulturní scény.
Karel Hynek
Komik, hlavní aktér pořadu Na stojáka, Knor
Time a Comedy Club, ale také příležitostný herec, který rád skládá texty pro vlastní potěšení.
Hrál ve filmech TV Nova Gympl s ručením
omezeným, Kriminálka Anděl či v primáckých Vinařích. Uměleckým vzorem je mu Petr
Čtvrtníček. Inspiraci čerpá ze života kolem
sebe. Kromě televizních pořadů nepohrdne
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pobavit hosty na různých soukromých či firemních večírcích.
Arnošt Frauenberg
Pochází z Děčína a kromě Stand up-comedy,
kde pravidelně účinkuje v pořadu Na stojáka
a produkuje vlastní Arny Show, hraje se svojí
kapelou. V současné době natáčí své druhé
album. Jinak herec, skladatel a scénárista.
Podílel se na scénáři a napsal hudbu ke komedii Musíme se sejít. V tomto filmu zároveň
ztvárnil jednu z hlavních postav /Pupík/. Má
za sebou několik filmových a televizních rolí.
Účinkuje v televizním pořadu Comedy club.
Arnošt je duchovním otcem festivalu Humor
Fest a zároveň managerem pořadu Na stojáka.
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Jak jsem kolem sebe poslouchala diváky,
večer se velice líbil, Rebecce Neff a účinkujícím děkujeme a doporučuji sledovat stánky
www.czechitout.ch pod „special events“.
Organizátorka se snaží dostat českou kulturu
k co nejvíce lidem napříč generacemi. Chystají
se další akce tak ať o ně nepřijdete.
Kdo má zájem shlédnout vystoupení výše uvedených umělců pro informaci navštivte:
www.karelhynek.cz
www.rumpsum.cz
www.frauenberg.cz
www.nastojaka.cz
Text: Ivana Dangová
Fotografie: Chris Reist
1. zprava do leva Ester Kočičková, Rebecca
Neff, Karel Hynek, Arnošt Frauenberg,
2. náhled do publika,
3. celkové foto - umělci a publikum
Zpravodaj 1/2017
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Ambasáda Východná
Zem spieva – folklórny fenomén, ktorý dobyl televízne obrazovky
Televízne obrazovky v posledných rokoch
zaplavili jednotvárne talentové súťaže zahraničného formátu. Takmer každá televízia priniesla niektorý z licencovaných, v mnohých
krajinách divácky osvedčených programov.
Zdanlivo nekonečná interpretácia populárnych hitov, alebo vystúpenia exotov, snažiacich
sa zaujať „neopozeranými“ trikmi, pričom
niektorí adepti sa rok čo rok usilujú ukradnúť
si svojich 15 minút slávy a presvedčiť diváka a
porotu svojimi schopnosťami a srdcervúcim
príbehom o práve na postup do ďalšieho kola.
Samozrejme, česť výnimkám. Avšak slovenský
divák sa presýtil pozeraním naoko odlišných
príbehov a pri x – tej sérii rovnakej súťaže neraz siahal po diaľkovom ovládači.
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) preto
pružne zareagovala originálnym televíznym
formátom Zem spieva, ktorá dáva priestor
folklóru v hlavnom vysielacom čase. Ten zažíva renesanciu a postupne si nachádza svoje
cestičky k širokým masám a aj k mladším
ročníkom. Preto správa, že RTVS spustí šou
na ľudové motívy vyvolala veľké očakávania.
Koncom januára uviedla Jednotka prvú časť
pôvodného formátu, ktorý vyvolal medzi divákmi vlnu nadšenia. Hneď prvý diel si získal
ich priazeň a dnes naň mnohí nedajú dopustiť.
Pôvodná folklórna relácia chýbala na našich
obrazovkách ako soľ. Dôkazom, že šou oslovila
diváka naznačujú oficiálne čísla z meraní diváckej sledovanosti. Hneď prvú časť si pozrelo
630 000 divákov. Pod šou sa podpísal režisér
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mnohých divácky úspešných projektov, Peter
Núñez.
Zem spieva je veľkolepá šou, ktorá ctí tradície našich predkov, ukazuje krásu, pestrosť
a hodnotu slovenského kultúrneho dedičstva
i slovenskej krajiny. Folklór sa opäť vracia do
módy, ľudia sa vracajú ku svojim koreňom, nie
je to téma len pre staršie, či konzervatívnejšie
ročníky. Mnohí mladí ľudia sa venujú folklóru, čoho dôkazom je aj množstvo mladých
účinkujúcich.
Doposiaľ dostával folklór priestor skôr na verejnoprávnej Dvojke, v divácky menej zaujímavom čase. Teraz sa však situácia zmenila a Zem
spieva ovládla obrazovky Jednotky v hlavnom
vysielacom čase. Ľudia sa presýtili jednotvárnymi americkými televíznymi formátmi,
ktorými nás roky zásobujú televízie. To, že
folklór má potenciál je jasné. Avšak žiaden
európsky, či svetový formát nespĺňal predstavy
produkcie o dokonalom folklórnom programe.
Preto sa RTVS rozhodla vstúpiť do neprebádaných vôd a stvorila niečo, čo tu ešte nebolo.
Vzhľadom na to, že ide o pôvodný program,
ktorý sa doposiaľ nikde nevysielal, šou Zem
spieva musela prejsť najprísnejšou skúškou,
a to kritickým okom slovenského diváka. To, že
sa oplatilo riskovať, potvrdzujú aj divácke ohlasy na internete, ktoré šou vynášajú do nebies.
Medzi formátmi preberanými zo zahraničia
a Zem spieva je však veľký rozdiel. Cieľom
šou je prezentovať slovenský folklór a kultúru
a nájsť v ňom niečo pozitívne. Zámerom nie
9

Recenze
je ukazovať niekoho v negatívnom svetle,
alebo vchádzať súťažiacim do súkromia. Zem
spieva chce divákom ukázať krásu (znovu)
objaveného, pretože pre mnohých je folklórny
spev a tanec vodou neprebádanou.
Šou Zem spieva sa nesnaží byť za každú cenu
konzervatívna, ako sme boli donedávna zvyknutí pri programoch verejnoprávnej televízie.
Naopak, nielenže sa nebráni, ale rovnako osviežujúco mieša moderné prvky s tradičnými.
Niekto by možno očakával klasické drevené
pódium, ale na to si divák musí zájsť do
Východnej. Vysvietené javisko s veľkoplošnými obrazovkami, na ktorých počas vystúpenia
tradičného ľudového spevu a (alebo) tanca beží
videoprezentácia a programom sprevádzajú
mladí, na prvý pohľad neskúsení moderátori.
Tí sú však zo súčasnej „smart“ generácie, ktorej nie je cudzia práca technológiami a internetom. Mladých oslovujú svojim, pre generáciu
mileniálov prirodzeným štýlom, v ktorom sa
pohybujú ako ryba vo vode.
A taktiež v radoch účinkujúcich nie sú len
folkloristi od špiku kosti, ako by sme sa mohli
domnievať. V šou sa napríklad objavila kapela
Ľudové mladistvá, ktorá hrá štýlom spájajúcim folklór, jazz, vážnu a energickú modernú
hudbu.
Hoci mnohých divákov chytila šou za srdce,
nevyhla sa ani kritike. Niektorým prekáža
zahraničná hudba v dokrútkach, alebo dĺžka
vystúpení, ktoré sa im zdajú príliš krátke, v porovnaní s časom venovaným iným vsuvkám.
Zem spieva však dôstojne zvláda prezentovať

umenie, a pritom ponúka divákovi nádherné,
oku lahodiace zábery krajiny, skanzenov, lúk
s pasúcimi sa ovcami a krásne a rozmanité
Slovensko.
RTVS sa rozhodla rozbaliť šou Zem spieva
vo veľkom. Je dôkazom, že rozlohou malé
Slovensko je skutočne pestré. Nielen dialekty,
ale aj kroje či piesne sa menia doslova s každou
dedinou. Súťažiaci sú rozdelení podľa regiónov, a tak, možno aj trocha nespravodlivo,
môžu spolu na jednom pódiu súťažiť sólo
spevák, tanečníci a hudobná kapela. Treba
však priznať, že Zem spieva nie je primárne
o súťažení. Nikto nečaká, že show odhalí
skrytý talent, o ktorom nikto nikdy nepočul.
Je to skôr o predstavení jednotlivých regiónov,
so všetkou ich krásou a rozmanitosťou, ktorú
nám zanechali predkovia. Je to presne o tom,
po čom by túžil zahraničný turista pri návšteve
folklórneho festivalu, teda spoznať krásu a rozmanitosť každého regiónu. A vďaka televíznej
kamere sa môže „Ambasáda Východná“ dostať
aj do našej obývačky.
Verejnoprávna televízia priniesla na obrazovky
nový vietor a zamiešala karty v konkurenčnom
boji s ostatnými súkromnými televíziami. Pod
taktovkou Václava Miku zažíva RTVS druhú
jar. Jej aj divákom želáme, aby prinášala viac
pôvodných a osviežujúcich programov. Zem
spieva je kvalitný program hodný verejnoprávnej televízie, porovnateľný s kvalitou, akú nám
prinášala v minulosti, keď o priazeň diváka
nebojovala s ostatnými televíziami. Táto šou
je hodná vkusu moderného diváka, so srdcom
v jednom z malebných krajov Slovenska.

Jednotlivé epizódy šou Zem spieva si možno prezrieť v archíve RTVS, ale aj na Youtube.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11752/118141
Text: Hana Blašková
10
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Přezdívky a pseudonyma

T

o se někdy stává, že pro lepší zapamatování používáme přezdívky anebo pseudonym. To druhé pro ty, kteří umí latinsky.
Pseudonyma se používají spíše jako krycí
jména. To většinou používá ten, který očekává
za napsaný článek přes hubu. V Zürichu píšící
spisovatel Jaroslav Marek psal pod pseudonymem Vejvoda.
Když se dítě narodí o dva roky mladší, bývá
prokazatelně menší než starší brácha. A kdo
je menší tomu se říká u nás v Brně pakátl
anebo fróbl. To druhé se ujalo mému bratrovi.
Mimo školu jsme měli klub „Lvíčata“ podle
Rychlých šípů, i když jsme spíše vypadali jako
Bratrstvo kočičí pracky. Přezdívku mimo bráchy nikdo neměl.
Jako nováček u trampů jsem dostal uvítací přezdívku Green Horn. Ta mi zůstala jen jednu
sezónu. Založili jsme osadu Bludná duše a pak
jsem jednou zabloudil a už jsem dočundroval
jako Omyl. Spoluosadníci byli: Harry, Hony
a Hadrář. S tím O, jsem se trošku odlišoval.

Výtvarník Jiří Kotlář si mi jednou posteskl:
„Viďte pane Cimburek, s takovým jménem
se nemá emigrovat. A to mi dali rodiče ještě
k příjmení blbý křestní jméno, aniž by tušili,
že se v životě nenaučím říkat vř.“
Se jménem Štěpnička by se taky nemělo opouštět domovinu. Tento chlápek si z ní přivezl
děvče a její příjmení chtěl vyženit. Tak dnes
cestuje s pasem René Ernestová. Jméno nevěsty
opsali na radnici v Curychu bez chyby.
Kdysi si přišel do mé půjčovny videokazet
vybrat pár českých filmu chlap se jménem
Tichošlápek. Jmenovat se Držmíšek, anebo
Pivoňka je taky rozkošný.
Mému druhorozenému synovi říkáme o malinka Kukík, sám si říká Kukis, což je anglicky
sušenka. „Tatí to je pro tebe, volá Vodníček“
a dostal hezkou přezdívku pan Vodička, původně snad Wassermann. Kukíkovi se taky podařilo kamarádku mé ženy Kláru přejmenovat
na Kládu. Ale stejně se trefil, ona měří metr
pětaosmdesát ve stínu. Mýmu kamarádovi
dceru Pavlu překřtil na Havlu, podle našeho
prvního prezidenta po sametu. Je hodně lidí,
kterým se říká Hurvínek, ale už méně lidí
se může honosit přezdívkou Špejbl – toho
máme v Curychu a je rodákem ze sPlzně, jako
byl pan Skupa, vynálezce Špejbla a Hurvínka.
Jména Čácha nebo Šlacha nepotřebují přezdívky. Hustovlas, Nikotin, Horror ani Velkomožný
snad nepotřebují vysvětlivky.
Ale mohou být i zdrobněliny Pinďa anebo Pipka. Mne, zde ve Švýcarském exilu

Zpravodaj 1/2017

11

Čtení na volnou chvíli
přezdívali Kramerius, že jsem prodával knihy
a Gutenberger, že jsem je tiskl.
Miroslav Šimek se jednou zeptal sexuologa
doktora Plzáka, jestli je to jeho pravé jméno,
anebo pseudonym.

Když jezdím Německem a na ukazatelích směru čtu Karlsruhe, nezapomenu si to přeložit
do češtiny Karlova tišinka. Když vplují do lokálu, ne jen mně známé šedesátnice, vzkřikne
náš zubař: „Ach, vkročily Sedmikrásky.“

Nenechte se unést představou, že jsem si ty jména a přezdívky vymyslel. Vymýšlí si pouze spisovatelé. Já jsem jen dopisovatel Zpravodaje. Co je černé na bílém, je pravda.
Text: Milan Cimburek
Fór: Pavel Kantorek

***
Hlava

V

ážení čtenáři! Zamysleli jste se někdy
nad tím, jaký význam má pro nás hlava?
Je tak důležitá, že v posledních letech vznikla
nová profese „lovci hlav“. Povolání vyhledává
kandidáty a kandidátky na špičkové manažerské pozice. Lovec kandidátům do hlavy nevidí,
ale musí znát ( nebo aspoň důvodně předpokládat) excelentní schopnosti vybrané hlavy.
Pro různé příčky hierarchického žebříčku
je potřeba hlav různých kvalit. Hledání a výběr
zmíněných hlav neprovádí lovci nijak levně,
nýbrž si nechají královsky zaplatit.
Velmi důležité je připevnění hlavy ke krku,
jak pevně na něm sedí. To proto, abychom ji
neztratili a netočili s ní podle větru. Poslední
platí speciálně pro politiky. Téměř pro všechny
činnosti je nutné vybírat kandidáty, kteří vědí,
kde jim hlava stojí. Dámy nechť prominou,
dobrého manažera, manažerku nelze vybrat,
co má na hlavě, ale co má v ní.
12

V každé profesi se cení bystré a čisté hlavy.
Hlavu jako střep ocení sklářský průmysl,
případně výroba porcelánu. Omezené využití
má hlava s broukem. Jen v říši živočišné proti
tomu možná četnější. Je vhodným tématem
pro entomologa. Hlava, z níž se všechno vykouří, může posloužit jako inspirace stavitelům
komínů. Dutou uvítají návrháři dutých nádob.
Právě z těchto hlav pochází vynález pivní nebo
vinný sud.
Potkáme-li člověka s hlavou tvrdou jako mezek, je dobré se mu vyhnout obloukem. S jeho
hlavou nemáme šanci pohnout a jen zbytečně
ztrácíme čas. A co s hlavou v oblacích? Tuto
si mohou dovolit hlavně ptáci. Je vhodná také
pro piloty a pro ty, kteří provádí seskoky padákem. Pro nás, co stojíme pevně na zemi, se nehodí. Mohli bychom narazit nebo zakopnout.
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Popsali jsme různé lidské hlavy ovlivněné
brouky, mezky a ptactvem.
Ve srovnáních s hlavou jsme ještě zapomněli
na ryby. Proč se o nich tvrdí, že smrdí od hlavy? Všechna přirovnání s hlavou jsou trochu
přehnaná. Mají dodat tvrzením váhu, protože
tato část těla je částí speciální. Žádná jiná toho
nedosáhne. Nemá tu vážnost.
Říká se, že více hlav více ví. Jaké jsou pro
toto tvrzení důkazy? Vědecké týmy. Mnoho
hlav, které by měly více vědět, je v parlamentu a senátu. A výsledek? Jenom rozpory.
Pravděpodobně jsou tam všechny druhy dříve
jmenovaných hlav. Do těchto hlav nevidíme a
o jejich připevnění ke krku můžeme mít jisté

pochybnosti. Otáčí se podle potřeby tak, jak
jim to právě vyhovuje. Majitelé byli vybráni
dle toho, co měli na hlavě. Hlava byla čistá, nic
v ní nebylo. Po dlouhých sezeních se ta hlava
chová jako střep. Brouka v hlavě nosí hlavně
ti poprvé zvolení. Přemýšlí, jak a kde získat
další příjem, ve které správní radě se uplatnit.
Konkurenty a nepřátele bijí hlava nehlava a
je jim jedno, zda se trefí. Unaveni si mnozí
při dalším jednání potom zdřímnou nebo
přečtou noviny. To, o čem se mluvilo, se jim
z hlavy rychle vykouří a je dutá. Jiní jsou zase
tvrdohlaví jako mezek a zbytek chodí s hlavou
v oblacích. Občas narazí, či zakopnou. A jsme
tak zase na začátku přemýšlení...
Text: Štěpán Húsek/Marie Mikulková, únor 2017

***

Vzpomínka na minulé životní výroky
Sklon k přátelství se zrodí náhle, ale přátelství samo potřebuje.

Aristoteles

Každá květina chce náležet ke kytici.

Italské přísloví

Kdybych Tě jednou ztratil, k moři bych se vrátil. Šel bych hledat ten
kamínek, co jsi tam hodila.

Konstantin Biebl,
Vyznání

Fantasie a láska jsou dobrým kořením.

Holandské
přísloví

Časek člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil, a také těch, které
nedovedl spáchat.

Brigitte Bardott

Fotografování, jako povolání, je styl života pohledu.

Tibor Huszár,
slovenský fotograf

Jak opuštěná musela být bábinka, i když jsme byli s ní. Člověk může
být opuštěný, i když ho mnoho lidí miluje, není-li pro jednoho člověka
nejmilejším.

Deník Any
Frankové

Ten, který jedná s lidmi tak, jací jsou, je dělá ještě horšími. Ale ten, kdo
s nimi jedná tak, jaký by měli být, je dělá lepšími.

Johann Wolfgang
von Goethe

Text: z archivu Karla Hrdiny
Zpravodaj 1/2017
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Večery u lampy
Krajanský spolek Beseda Svatopluk Čech má pro vás nový projekt Večery u lampy.
Oč jde?
Vzpomínáte si na svou oblíbenou knihu z dětství, z puberty, z nedávné doby, která Vás zaujala
nebo nějak ovlivnila? Rádi čtete, nebo o knihách vyprávíte? Chcete se dozvědět o tom, jaké
další zajímavé knihy existují? Pojďme si o knihách povyprávět. Spolek Beseda Svatopluk Čech
vás zve na Večery u lampy. Můžete na nich představit svou oblíbenou knihu nebo spisovatele.
Během 20 minut si můžeme společně užít knihu, která ostatní minula, a přitom je zajímavá.
A jaké knihy to mají být?
Beletrie, poezie, slovníky, cestopisy, knihy fotografií i technické manuály!
Nominujte svou knihu na první Večer u lampy. První setkání bude 6. června v 18:00 v Italské
Katolické Misii, Feldstrasse 109, Zürich.
Pište na email: veceryulampy@centrum.cz
Náměty pro červnové setkání uzavíráme do 30. 4. 2017. Těšíme se na Vás a Vaše knihy!
Za Spolek Beseda Svatopluk Čech Andrea Valentová

Krajanský spolek Beseda Svatopluk Čech
vás srdečně zve na literární večer s básnířkou
Janou Marií Jarolímkovou
spojený se křtem sbírky „Frauensache- ženská otázka“
V neděli 26. března 2017 v 16 hodin
Galerie Krause, 8330 Pfäﬃkon-ZH, Tumbelenstrasse 37
Hudební doprovod
Kytara- Richard Tichý
Housle- Susanne Mützenberg-Margolis
Vstupné zdarma/ dobrovolný příspěvek
Občerstvení zajištěno
Vernisáž v Galerii Krause pod názvem Frauensache probíhá 11.3. od 17:00.

Z činnosti spolků

První schůze Koordinační komise Svazu
spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
zahajuje přípravy na oslavy jubilejních
výročí roku 2018

P

ředstavitelé Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, společně se zástupci „Švýcarské župy
sokolské“ a s některými krajany, se sešli dne 4. února v Bernu, k zahájení spolupráce a koordinace příprav slavnostních akcí v roce 2018, které připomenou alespoň dvě významná jubilea
v historii České, Slovenské a Československé republiky.

Velvyslanec České republiky pan Karel
Borůvka umožnil uspořádat toto setkání v budově velvyslanectví ČR. Jeho účastí společně se
svým zástupcem panem Bednářem, při zahájení vyjádřil podporu a možnost udělení záštit
některým akcím, které budou krajané, spolky
nebo Svaz spolků v roce 2018 pořádat. Podle
vyjádření pana velvyslance, dvě hlavní témata jubileí,
-

-

50 let od okupace Československa
v srpnu 1968 a následujícího exilu
čechoslováků do Švýcarska
100 let od obnovy státnosti a samo
statnosti našich zemí založením
Československa

mohou být připomínány velvyslanectvím a
zastupitelskými orgány České a Slovenské republiky společně, podle eventuelních dohod i
s krajanskými spolky.

Československa, před padesáti lety a za poskytnutí nového domova těm, kteří jej hledali zde, ve svobodné zemi. Při oslavách vzniku
Československa a obnovy samostatnosti našich
zemí, vzpomeneme působnosti T.G.Masaryka
a dalších politiků na území Švýcarska v letech
před 1918.
Koordinační komise, tentokrát řízená
J. Havelkou, mpř. Svazu, projednala dosud
známé a definované akce, podle rozvrhu
navrhovaných akcí, sepsaného Georgem
Vančurou a korespondenčně dodatečně
doplněného dalšími krajany.
Abychom mohli účinně skloubit různé akce
jednotlivých spolků i jedinců a pomoci
tam, kde součinnost bude možná, prosíme
laskavě spolky o projednání plánu Vašich akcí
roku 2018.

Akce pořádané jednotlivými spolky i jednotlivci mohou být, za účasti představitelů a veřejnosti Švýcarska, zaměřeny na vyslovení uznání
švýcarské veřejnosti a vládě za velmi vstřícné
přijetí československých exulantů po okupaci
Zpravodaj 1/2017

15

Z činnosti spolků
Proto vypisujeme tuto

VÝZVU VŠEM SPOLKŮM NAŠEHO SVAZU SPOLKŮ
I SPOLKŮM DALŠÍM
K oznámení a doplnění akcí, připomínajících
veřejnosti významná jubilea roku 2018, akcí,
které bychom publikovali ve společném rozvrhu akcí ve Švýcarsku. Chtěli bychom před
koncem roku 2017 vydat společný přehled a
program místních akcí, které nám oznámíte.
Vaše informace zašlete předsednictvu Svazu
spolků na níže uvedené adresy a další spolupráci prodiskutujeme na dalších schůzích

Výboru Svazu, nebo na sjezdu Svazu spolků.
Jaroslav Havelka,
mpř. Svazu spolků
jhavelka@infomaniak.ch
Helena Springinsfeld
helena@springinsfeld.com
Maria Cron
maria@cron.ch

***
TJ Sokol Baden

R

ok 2017 se již přehoupl, přesto bych se
chtěla ještě vrátit ke konci srpna 2016.

Náš poslední výlet v tomto roce naplánovala
Marie Franzlová do blízkého Schwarzwaldu.
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Přejeli jsme hraniční přechod Waldshut a
stoupali až do 1015 m n.m. Zde leží vesnice
Höchenschwand - klimatické léčivé lázně.
Náš start byl kousek od parkoviště. Okolo
slaměných skulptúr jsme
přišli k lesní cestě. Počasí
nám přálo, již od rána
jsme měli šmolkové nebe.
Bylo 30°C a lesní cesta
v černém lese, byla pro
nás velmi příjemná. V
polovině trasy jsme došli
k malému jezírku s lekníny, zde chyběl už jen
hastrman. Vše vypadalo
Zpravodaj 1/2017

Z činnosti spolků
jako vystřižené z pohádky. Blížilo se poledne a
my jsme dorazili zpět do Höchenschwand. Po
posilnění ve stylové schwarzwaldské hospůdce,
nás čekal ještě další výlet.
Přesunuli jsme se směrem k St.Blasien do
vesnice Menzenschwand. Jsou tu mimo jiné
radonové lázně jménem Radon Revital Bad a
krásné staré domy. Projeli jsme vesnicí až k lesnímu parkovišti a dali se na cestu. Podél vodopádku vede cesta otevřenou vonící planinou.
Tady jsme marně hledali stín. Celé okolí kvetlo
od fialové, žluté, bílé atd., zkrátka celá paleta
barev kolem nás. Obešli jsme morénové louky,
lemované hustými lesy. Dříve se tu vyrábělo
dřevěné uhlí. Není divu, dřeva je tu všude dost.
Tato přírodní rezervace stojí určitě za návštěvu.
Občerstvení v malebné hospůdce „U kukačky“
si všichni zasloužili. Vzpomínáme na krásný
den a děkujeme Marii.

Kulturní akce na ukončení roku nás zavedla
na Louskáčka do Bádenského divadla. Balet
byl v klasickém provedení. Tanečníci z Kyjeva
v krásných kostýmech si dali velmi záležet
na každém kroku. Vánoční náladu dodalo třpytivé podium s velkým ozdobeným stromem.
K tomu líbezná hudba nás odpoutala od předvánočního shonu.
Rok 2017 začal přípravou již 41. plesu, který
se konal 21.01. ve Wettingen, a to pečením
koláčků, prodejem lístků, nákupem tomboly,
potvrzením sálu a hudby a různých drobností,
které patří k organizaci. Vše klaplo, zábava byla
úžasná. Hudba hrála decentně k tanci tak, že
se dalo i dobře pobavit se známými. Těšíme
se na příští ples, držte nám palce, aby vše zase
dobře dopadlo. Termín už máme: 27.01. 2018
Wettingen
Text: Blanka Tauscherová
Foto: Hynek Tauscher
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Ohlas čtenáře
Reakce na článek z čísla 1/2017
Naše Osudy - Čtyřicet osm let ve Švýcarsku díky vízu na 48 hodin, Dr.Georg J. Dobrovolný
Dĕkuji za zajímavý článek! Zprostředkování osobní zkušenosti je pro nás všechny důležité.
Pisatele to jistĕ stojí kus odvahy, která však nese svou hodnotu. Dokonce si dovolil lehký humor,
i když všichni víme, jaká překvapení život přináší. Proto je velkým štĕstím potkat dobré přátele
a pan Dobrovolný jej mohl prožít na nĕkolikrát. Už teď se tĕším na další příbĕhy krajanů. Třeba
jednou vznikne malá/velká knížečka - Naše osudy - Švýcarsko...
Jana Marie Jarolímková

***
Spolehlivě matoucí iniciativy

G

eorge Orwell kdysi velmi oprávněně
tvrdil, že některé nápady jsou natolik
pitomé, že mohou imponovat pouze intelektuálům. Do této kategorie rozhodně patří
multikulturalismus, například jeho zarputilé
tvrzení o rovnosti všech kultur, civilizací vegetariáni a kanibalové, vsjo rovno. Mona
Lisa jakož i malovánka chlupatého kosočtverce
na veřejném záchodku.
Žijeme už aspoň půl století se zkušeností
Affirmative Action, kluzkého eufemismu,
překládaného do podoby jakési "kladné akce"k prospěchu některých a proto i k neprospěchu tvorů jinačích. Něco takového pak
nutno vhodně prezentovat ve státě tuze zdůrazňujícím princip rovnosti všech se všemi.
Jak si poradit s ošidností s označením KVOTA,
příliš páchnoucí svou asociací na zkušenosti
z nacistických koncentráků? Nepřijatelný výraz
18

je tudíž nahrazen stravitelnějším označením
DIVERSITY ("rozličnost, rozmanitost") se zcela totožným míněním. Tento druh uvažování
byl shledán jako zcela přijatelný při rozhodování Nejvyššího soudu ve Washingtonu. Jeho
stanovisko v roce 1978 soudce Lewis F. Powell
vyjádřil adjektivem compeling ("neúprosný,
neodolatelný, závažný") interest, se závěrem
o nevhodnosti použití označení "kvota", ale
oprávněnosti výrazu "diversity", totožného,
nijak odlišitelného kritéria. Nicméně lze mu
dávat větší váhu, než 14. ústavnímu dodatku o rovnosti práv (equal protection) všech
občanů.
Instituce ve snaze dodržovat kvoty, jak nařízeno, se zásadně vyhýbaly přímočaré komunikaci a dodnes tak činí. Ta část veřejnosti, jíž se
neblahý dopad diskriminačního opatření týkal,
si svou pravděpodobnost úspěšného dosažení
cíle vylepšovala například takto: největší nával
Zpravodaj 1/2017
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zájemců je na prestižní univerzity, zejména
na některou z oněch sedmi Ivy League sester.
Naděje bělocha židovského původu, adresou
v New York City, být přijat na Harvard je pramalá. Proto dotyčný zájemce se na jeden semestr přesune do kovbojského státu Wyomingu,
on Izák Khon, prezentující se jako honák
mustangů si naději na přijetí pořádně vylepší.
Takový byl i můj případ, o němž jsem nevěděl
a teď se s ním po přemnoha letech svěřuji.
Kdysi velmi dávno, v roce 1960, jsem rovněž
zažádal o přijetí na Harvard a tam mi vyhověli
- právě zásluhou oné diversity, předpokládám,
že z důvodů dvou: jednak jsem pocházel z
tehdejšího bolševického satelitního státu za
železnou oponou a navíc jsem byl upláchnuvší
soudce - tedy exot, unikát z celého sovětského
bloku. A v této unikátnosti jsem pokračoval
odmítnutím svého přijetí na Harvardu, po
němž tolik zájemců dychtí. Důvodem mého
bizárního rozhodnutí byla skutečnost, že ono
proslulé vysoké učení nebylo v New Yorku,
kde ale byla odbočka RFE, štvavá, světovému
míru nepřející rozhlasová vysilačka Svobodná
Evropa a rovněž restaurace Vašata, v níž jsem
posléze číšničil a k druhému doktorátu se na
tamější Kolumbijské univerzitě proklestil.
--Onu politicky korektni diversity nyní doprovází požadavek inclusiveness, jímž se snad
rozumí cosi ve smyslu "zahrnutí, započítávání." Jak vlastně vypadá ona diversity v akademickém světě? Rozhodně ne ve sportovních
disciplinách, zejména v basketbalu a americkém fotbalu. Černoši jsou čtrnáctiprocentní
menšinou ve vysokoškolském prostředí, ale
mezi hráči basketballu tvoří většinu (55.6%).
Zpravodaj 1/2017

Tolik tvrdí The Institute for Diversity and
Ethics in Sport. Studenti asijského původu
v basketballu tvoří pramalý podíl méně než
jednoho procenta (0.4%). Pramálo diversity v
této oblasti. Na mnohých univerzitách přibývá
úřední specializace tzv."manager of diversity
recruitment."
--Amy Chua a Jed Rubenfeld, manželský
pár profesorů práva na výtečné univerzitě
Yale, jsou autory knihy "The Triple Package"
("Trojnásobné balení"), zdůrazňující tři vlastnosti, jež vedou k úspěchu a sice "superiority
complex, insecurity and impulse control."
Studie Pew Foundation potvrdila, že hodnocení životního úspěchu amerického obyvatelstva pomíjí výsledky rodin přistěhovalců.
Přemnohým se vede znamenitě, vzdor skutečnosti že do země přijeli s pramálo penězi a v
mnohých případech s pramalou znalostí angličtiny. Téměř čtvrtina domácností původem
z Nigérie má roční příjem přesahující 100,000
dolarů, což dosahuje pouze 11% původního
amerického černošského (Afro-Američan)
obyvatelstva.
Jiné skupiny , hodně úspěšně si počínající,
jsou Mormoni, přistěhovalci z Indie a Iránu a
uprchlíci z Castrovy Kuby. Ti začali jako myči
nádobí, vrátní, domovníci, polní pracovníci,
pachtit se česáním ovoce, sbiráním zeleniny.
Census zjišťuje, že nejvyšší příjem ze všech
etnických skupin dosahují Indové, a blízko za
nimi jsou Číňané, Iránci a Libanonci.
Ačkoliv se pravidelně dočítáme, že americkým
černochům brání rasové bariéry (jakoby výhod,
privilegií Affirmative Action nebylo), černoští
19
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přistěhovalci se úspěšně vzmáhají. Většina
černošských studentů na Harvardu pochází z
Nigérie a karibských ostrovů. Podobná situace je též v Anglii. Tamější white underclass
zůstává na nejnižším stupni společenského
řebříčku. Nebělošské děti přistěhovalců svým
výkonem ve školách předčí své spolužáky z rodin původního obyvatelstva. Rovněž úspěšně si
v Americe počínají děti Asiatů.
--Martin Luther King, už uplynulo víc než půl
století od jeho slavné řeči "I have a dream",
v níž bažil dočkat se snu, kdy lidé nebudou
hodnoceni podle barvy své pokožky, ale podle
svého charakteru. Víc než hodnocení jedinců,
v dnešních dobách platí group preferences,
skupinové hodnocení, zejména se soustředěním na odstín pokožky.
Zřetelně pokulhává výkon původního amerického černošského obyvatelstva v porovnání
s naprostou většinou přistěhovalců a jejich potomků. (Mezi ně bych ale Somálce v Minnesotě
nepočítal). Přemnohé jsou černošské výmluvy.
- krutá že legacy- ponurý odkaz, dědictví neblahé minulosti.
Například Thomas Sowell, černoch, vědec,
autor, ve svém eseji (Townhall, 14.3.2013)
odmítá výmluvu na někdejší lynčování, jehož za celou dobu svého působení bylo míň,
než za dobu pouhého jednoho roku, v němž
mob - rozzuřené davy v Evropě likvidovaly v
pogromech Židy, Arméni hynuli v tureckém

područí, tragický byl osud Číňanů na nejednom místě v jihovýchodní Asii.
Černošský autor Shelby Steele v knize "White
Guilt" se zabývá bělošskými pocity provinění,
s příležitostí pro kariéry nevábných postav
šarlatánů typu Al Sharptona.
Občas se najdou výjimky jako například autor
Colin Flaherty, jeho kniha "White Girl Bleed
a Lot" (Bělošská dívka hodně krvácela"), nebo
autor Paul Kersey, jeho kniha "Escape from
Detroit" o původním obyvatelstvu evropského
původu, které se zasloužilo o rozmach úspěšně
si počínajících měst, které pak černoši zničili.
--Černoch Jason Riley, spíš žurnalista než vědec,
je autorem knihy s perfektním názvem "Please
stop helping us", ano, přestaňte nám pomáhat!
Též dodal perfektní moudrost slovy " Mít černocha v Bílém domě je méně důležité, než ho
mít doma v rodině."
Jakoby se nikdo neobtěžoval soustředit se na
tolik zřetelnou, nepřehlédnutelnou příčinu
důkladné krize černošského etnika, jímž
ovšem je rozpad jeho rodiny. Ta přežila staletí
otroctví, generace vselijakých diskriminací,
nikoliv však Civil Rights Act of 1964, poté, co
se stát stal rodičem, otcové se vytratili, bez nich
vyrůstá naprostá většina dětí, do cesty lezou
politicky korektní mudrcové.

Text: Ota Ulč

***
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Čínské písmo

T

akže nejdříve si připomeňme, co nějak
víme. Tradiční čínské písmo je slabičné,
ozdobné a respektující nejen hlásky, ale také
jejich melodii a výslovnostní specifiku jednotlivých oblastí. Asi si nemusíme moc vzájemně
povídat o tom, že kontinentální Čína jako stát
je vlastně celý kontinent. Číňanů je přes 1 miliardu 420 milionů. Pochopitelně na tak velké
rozloze a při tolika lidech nebudou všichni hovořit stejně; některé hlásky či slova, ba i rčení
budou odlišné, taky přízvuk a celková intonace budou mít své varianty podle místa. Přitom čínské
písmo jako kdyby tohle všechno
dokázalo podchytit a překlenout.
Písmo, to tradiční a tak jedinečné
(a ovšem taky hodně složité
k zvládnutí!) jako kdyby kulturně
reprezentovalo navenek jednotu
té jinak docela proměnlivé Číny.
Jen si pro srovnání představme románskou
Evropu. Musela by ovšem obdobně mít jakoby „odjakživa“ už rovněž písmo. To čínské
písmo je starší než čtyři a půl tisíciletí! Bylo
kulturním poutem mezi různými oblastmi, což
platí dodnes.

jejich písmo tento proces ovšem nepřežije.
Přerušme toto čistě technické či formální
zázemí. Připomeňme si časy aspoň tři čtvrti
století zpět. Někdy s koncem 2. světové války
začala v Číně občanská válka, v níž posléze na
kontinentě triumfovali komunisté. Bylo to roku
1949. Jejich vůdce Mao Ce-tung chtěl snad
dokonce nastolit revoluční změnu v užívání
písma. Údajně ho měl přesvědčit dokonce sám
Stalin, aby si Číňané ponechali svoje
tradiční písmo, aby měli něco typicky
svého a jedinečně odlišujícího.

čínské
písmo je
starší než
čtyři a půl
tisíciletí!

Čínské písmo má přesto jednu nemalou vadu.
Je na první pohled složité. Aby tak člověk
zvládl těch znaků a jejich významů aspoň 5000.
Univerzitně vzdělaný člověk musí zvládnout
okolo 8000 znaků. Jen si to představme. Je to
nemalá brzda nejen gramotnosti, ale navíc
veškeré na to navazující vzdělanosti. Je zajímavé, že již před sto lety jeden čínský intelektuál,
Lu Xun, prohlásil, že mají-li Číňané přežít,
Zpravodaj 1/2017

Jenže v oněch časech začal mimo jiné
rozvoj počítačů. A rovněž při práci
s nimi kromě zpracování čísel docházelo k aplikaci latinské – nám běžné
– abecedy. Ten shora již citovaný
Mr. Zhou zrovna tehdy pracoval pro
jednu čínskou banku v New Yorku.
Pan Zhou se vrátil do vlasti hned roku 1949,
snad i z nadšení nad novými poměry. Také
se uvádí, že ho snad později povolal k nečekanému úkolu sám ministerský předseda Čou
En-lai. Ne, že by se tehdy měl ten složitý a nesmírně rozhlehlý systém znaků čínského písma
nahradit latinkou, nýbrž jenom snad nějak
doplnit. To bylo roku 1955. Vznikl tým pracovníků, který po tříleté intenzivní práci vytvořil
systém latinské abecedy o 26 znacích, který by
umožňoval lepší přepis čínské fonetiky než dosavadní systém (Wadeův, z roku 1867; zčásti
upravený Gilesem roku 1912). Přitom navíc
tento nový systém, zvaný „pinyin“, uplatnil
z latinky rovněž „q“ a „x“. (V prvním případě
21
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s výslovností blízkou českému „ch“ a v tom
druhém jde přibližně o zvuk „hs“.)
Ne, že bychom zcela zapomněli na člověka,
který kromě jiného umožnil Číňanům lepší
komunikaci při práci s počítači a cizincům lepší kontakt s čínskou kulturou. Zhou
Youguang byl ženat; a jeho manželka byla
o 27 roků mladší než manžel. Nedožila se ani
sedmdesátky. Zemřela roku 2002. Ti dva měli
spolu dvě děti. Syn mu zemřel roku 2015. Asi
by se tu mělo rovněž uvést, že během té paradoxní Maovy tzv. kulturní revoluce si pan
Zhou rovněž pobyl dva roky v pracovním

táboře. Zhou v těch dalších letech se stal
kritikem řady krajních opatření čínské vlády
včetně krvavého potlačení lidové manifestace
na náměstí Tiananmen v roce 1989. Že se stal
Zhou kritikem čínské komunistické vlády,
nesouvisí ovšem nikterak s jeho lingvistickým
zázemím. Pan Zhou je ovšem jedním z těch
mála lidí, kteří by měli být připomínáni nejen
kvůli dožitému „superstáří“ stojedenácti let,
ale pochopitelně kvůli zaslouženému věhlasu
danému novou transkripcí čínštiny do latinky.

Text: Miloš Dokulil
Fotografie: Adéla Benešová, překlad "čínské písmo"

***

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

Rozhovor se starostou města Uherský Brod

I

přesto, že Švýcarsko se nyní stalo naším druhým domovem, vždycky se rádi vracíme do
místa našemu srdci nejbližšímu - do rodného města, do Uherského Brodu. Při našich
návštěvách si nešlo nevšimnout pozitivních změn, jakými město v poslední době prošlo - nově
zrekonstruovaná funkcionalistická budova městského úřadu, opravené vlakové nádraží, ale
zejména nově vybudovaný dopravní terminál, který hodně ulehčil dopravnímu propojení vlakové a autobusové dopravy ve městě a okolních obcích. Neuniklo nám, že nedávno dokončený
terminál byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

A právě o této spolupráci jsme si povídali se starostou “Města Komenského” panem Patrikem
Kunčarem.
Kdy se začal rodit plán vybudovat
v Uherském Brodě dopravní terminál?
Prvotní idea je stará cca deset let. K plánu
vybudovat bezbariérovou přechodovou lávku překlenující silnici a železnici se následně
přidal i záměr sloučit autobusové a vlakové
nádraží.
Jak dlouho trvalo vypracování plánu, jak
má Brodský dopravní terminál vypadat? Co
všechno jste při jeho tvorbě zohledňovali?
Projekt Dopravního terminálu se rodil a upravoval postupně. V první etapě byla za pomoci
národních a evropských dotací postavena
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přechodová lávka. Pak následovalo období
vyčkávání na vhodný dotační projekt, a s tím
související nutnost projekt upravit dle konkrétních podmínek donátora. Od začátku jsme se
snažili v maximální míře zohlednit bezbariérovost, bezpečný pohyb chodců, dostatečné
parkovací kapacity a zázemí pro cyklisty.
Věděli jste už od začátku, že požádáte o grant
z Programu švýcarsko-české spolupráce, anebo jste zvažovali i jiné možnosti financování?
Hledali jsme různé možnosti financování, ale
Program švýcarsko-české spolupráce zaměřený
na projekty související s hromadnou dopravou
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Rozhovor
Co považujete za hlavní výhodu financování
z Programu?
Výhodou byl vysoký podíl dotace, a tím pádem
naše nízká spoluúčast, kdy jsme z rozpočtu
města potřebovali pouze cca 15% z celkové
ceny díla. Další obrovskou výhodou, která se
naplno projevila až v průběhu realizace, byla
špičková, operativní a pružná spolupráce se
švýcarskou stranou – díky tomu jsme pak
v pevně daném čase stihli realizovat i všechny
rozšiřující záměry.
Kdo a jak sleduje čerpání dotací?
V rámci úřadu máme zvláštní Oddělení dotací
a rozvoje města. Jeho pracovníci vyhledávají a
sledují vhodné dotační programy, a následně
zabezpečují také všechny monitorovací zprávy a další administrativu spojenou s každým
(nejen) dotačním projektem.
Když jste zjistili, že díky kurzové změně budete mít více finančních prostředků, věděli
jste hned, jak je využijete? Jaké alternativy
jste zvažovali kromě nové podoby autobusových zastávek?

byl pro nás nejlepší příležitostí. Dlouho jsme
byli na pozici zásobních projektů, ale díky dobře odvedené práci všech zainteresovaných pracovníků a také šťastnou shodou okolností jsme
se nakonec dostali mezi podpořené projekty.
24

Některé záměry jsme měli předpřipravené
a úkolem bylo pouze přesvědčit švýcarskou
stranu o jejich smysluplnosti a potřebnosti.
To se týkalo rekonstrukce tzv. „velkých schodů“, datového propoje, rozšíření parkoviště
východ, dokončení peronizace vlakových
nástupišť nebo rekonstrukce části chodníku
v ulici Pod Valy. Se záměrem rekonstrukce
autobusových zastávek jsme přišli na poslední
chvíli, protože byla škoda nevyužít projektem
alokované finanční prostředky pro Uherský
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Rozhovor
Brod a tím pádem i Českou republiku. A
je to jeden z nejlepších rozšiřujících záměrů, díky kterému se švýcarsko zapsalo
nesmazatelnou stopou do tváře celého
Uherského Brodu i všech jeho místních
částí. Osobně považuji za malý zázrak,
že se v rekordním čase podařilo vše naprojektovat, vyřídit stavební povolení,
vysoutěžit realizační firmy i dokončit
stavbu v termínu.
Jak jste spokojený s konečným
výsledkem?
Fantastické! A není to jen můj názor –
spontánně mě kamkoliv přijedu oslovují
lidé, jak máme v Uherském Brodě krásný
dopravní terminál.
Je něco, co byste udělali jinak?
Snažím se přemýšlet, jestli skutečně něco
šlo udělat jinak, ale opravdu mě nic nenapadá. Všechno klaplo na jedničku a
výsledek stojí za to.
Blízko dopravního terminálu je i nově
zrekonstruované vlakové nádraží,
které získalo druhé místo v soutěži o
Nejkrásnější nádraží České republiky.
Nemrzí vás toto umístění trošku s ohledem na to, že o druhém místě se nikdy
moc nemluví?
To víte, že to trošku mrzí, ale pokud si
uvědomíte, že to první nádraží je v severních Čechách, tak se Uherský Brod
může hrdě pyšnit titulem „Nejkrásnější
Moravské nádraží“.
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Co přinese rok 2017 městu Uherský Brod?
Na investice máme letos připraveno přes
100 mil. Kč. Kromě rekonstrukcí některých
místních komunikací a mnoha chodníků,
plánujeme přístavbu tělocvičny ZŠ Újezdec,
25

Rozhovor
rekonstrukci sportovní haly v Havřicích, výstavbu první ze dvou přechodových lávek na
sídliště Olšava, regeneraci nejstarší části sídliště Pod Vinohrady, okružní křižovatku na
náměstí Svobody, rekonstrukci části veřejného
osvětlení a mnohé další.
Kdybyste měl do Uherského Brodu pozvat
návštěvu ze Švýcarska, co byste jí kromě nového dopravního terminálu s hrdostí ukázal?
Velké schody, rekonstruované autobusové
zastávky, nově rekonstruovanou budovu
městského úřadu ve funkcionalistickém stylu, muzeum J.A.Komenského a samozřejmě
zachovalé části městských hradeb a všechny
kulturní památky, kterých máme v Uherském
Brodě díky píli a umu našich předků opravdu
hodně.

Je něco, co byste chtěl krajanům ve Švýcarsku
vzkázat?
Velké poděkování a vděčnost za podporu, které se nám v Uherském Brodě díky Programu
švýcarsko-české spolupráce dostalo. Byly to
skutečně velmi účelně a smysluplně vynaložené finanční prostředky, které dělají Švýcarské
konfederaci v České republice čest a dobré
jméno. Nejlepší ale vždy je přesvědčit se na
vlastní oči – přijeďte se do Uherského Brodu
podívat!

Patrik Kunčar
Narodil se v r.1973, do politiky vstoupil v roce 2006, kdy se stal členem
zastupitelstva Uherského Brodu (KDU-ČSL), v roce 2010 byl zvolen
starostou města. Od roku 2014 je také senátor Parlamentu ČR.
Má tři syny, ve volném čase rád sportuje a usiluje o rozvoj města tak,
aby se v něm jeho obyvatelům dobře žilo.
www.patrikkuncar.cz
www.ub.cz

Text: Hana Hurábová
Foto: z archivu P. Kunčara a města Uherský Brod
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Švýcarsko

Věci se nekradou, jenom přemisťují

Č

lověk by těžko očekával, že když se stěhuje v rámci Evropy - vlastně jen v rámci
střední Evropy - čeká ho tolik kulturních
šoků. Asi jsme měli štěstí, že nás zatím potkaly
veskrze jen ty pozitivní. Tím asi největším z
nich bylo po našem přestěhování zjištění, že
Švýcarsko je země, kde se prakticky nekrade.
Ze začátku nám zůstával rozum stát nad tím,
že lidé tady běžně nechávají nepřivázaná kola
před domem, anebo grily a zahradní nábytek
na neoploceném dvorku. Nebo že pošťák, pokud vás nezastihne doma, vám nechá váš balíček u vchodových dveří a odjede a balíček tam
netknutý najdete, až se budete vracet domů.
Když jsme to potom říkali našim rodinám a
známým v Česku, nikdo nám nechtěl věřit.
Přestali být skeptičtí až tehdy, když za námi přijely na návštěvu a my jsme s nimi prošli kolem
obchodů, kde bylo po zavírací době zboží vystavené venku, když jsme nechali před domem
auto s klíčkem v zapalování (samozřejmě, že
ne schválně, ale vinou vlastní nepozornosti) a
ráno stálo netknuté na svém místě, anebo když
jsme je vzali do samoobslužného obchůdku u
místního statku, kde si vyberete zboží a peníze
necháte ve volně přístupné kasičce. A všichni
do jednoho se shodli, že tohle by v Čechách
být nemohlo. Trošku smutné, ale asi je to fakt.
Tato švýcarská “idylka” mi byla nedávno trošku
narušena, když naše lektorka němčiny přišla
na kurs s očima navrch hlavy a vyprávěla nám,
že jí někdo ukradl kolo. Sama tomu nemohla
uvěřit, že se to mohlo stát. Byla plná odhodlání
vydat se svoje kolo hledat na místní nádraží,
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na fotbalové hřiště, na koupaliště nebo k řece,
protože se prý stává, že lidé si kolo “vypůjčí”
jako přibližovadlo, a když na něm přijedou
tam, kam chtěli, kolo tam jednoduše odloží. A
víte co? Příští týden přišla celá rozzářená tím,
že se její kolo našlo. Dokonce v areálu školy,
kde se kurs pořádá. Zdá se vám to neuvěřitelné? Mně vlastně pořád taky.
Když se Švýcarů zeptáte, jak to, že je to takhle
možné, asi vám nedokážou odpovědět. Protože
si jednoduše nedokážou představit, že by to
mohlo být jinak.
Proto přidám ještě jednu historku, která
možná lépe vykreslí jejich smýšlení. Byli jsme
manželovým kolegou pozvaní na fondue před
návštěvou hokejového zápasu. Náš syn se
rozhodl dát si radši hranolky, které pak ale
obsluha zapomněla připočítat ke konečnému
účtu. Když nám to při odchodu docvaklo, kolega se zatvářil, že to necháme být, vždyť cena
jedněch hranolek je v tom množství hostů a
objednaných jídel zanedbatelná položka. Po
pár dnech jsme se ale dozvěděli, že onen kolega se po zápase do restaurace vrátil a hranolky
zaplatil. Přece, jak říkal, by jim těch pár franků
v pokladně chybělo.
Samozřejmě můžete zcela právem namítnout,
ze mě mluví zkušenost života ve venkovské
oblasti. Ano, i já si troufám tvrdit, že ve větších městech je to asi jiné. Už s ohledem na
množství lidí z různých zemí, kterým tato
podstata švýcarské povahy není vlastní. Ale i
tak. To “nekradení” je něco, co mě naplňuje
obdivem k této zemi, která se stala mým druhým domovem.
Text: Hana Hurábová
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Ženeva – najhoršie miesto Švajčiarska?

P

odľa novej štúdie, monitorujúcej kvalitu
života vo Švajčiarsku, má Ženeva najviac
znečistené ovzdušie a viac vlámaní, hluku, preplnených apartmánov a cestných nehôd, než
ktorékoľvek iné švajčiarske mesto.
Štúdia City Statistics: Lebensqualität in den
Städten 2016, zverejnená na stránkach švajčiarskeho štatistického úradu (Bundesamt für
Statistik), porovnáva 8 najväčších švajčiarskych
miest v 24 aspektoch týkajúcich sa kvality života, vrátane príjmov, práce, ubytovania, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.
Ženeva na chvoste rebríčka
V meste, ležiacom na Ženevskom jazere, žije
najmenej osôb v rodinných domoch, v porovnaní s bytmi. Taktiež vedie v najväčšom počte
obyvateľov na izbu, hovorí štúdia.
Je zrejmé, že rodinné domy často ponúkajú
väčší životný priestor v prepočte na osobu,
ako aj možnosť tráviť čas v priľahlej záhrade.
Dostatok osobného priestoru je dôležitým faktorom pri zachovávaní súkromia a vytváraní
príjemného prostredia pre život. Preľudnenosť
môže viesť k zdravotným problémom, respektíve môže spôsobovať problémy u detí v školskom veku.
Nedostatok voľných apartmánov vedie k zvyšovaniu cien nájomného a k problémom
s hľadaním vhodného bývania. Limitované
množstvo dostupného bývania tlačí ľudí
k prenájmu drahších bytov, k sťahovaniu sa na
mestské periférie, prípadne do iných miest, čo
má za dôsledok zvyšovanie času stráveného
dochádzaním za prácou a napätie rodinného
rozpočtu.

Zpravodaj 1/2017

Ženeva taktiež trpí najväčšou mierou nočného
hluku z premávky, čo spôsobuje, že viac než
60 percent populácie má rušený spánok. Basel,
druhé najhlučnejšie mesto Švajčiarska, zasahuje hlukom do kľudného nočného spánku „len“
40 percentám obyvateľov.
Mesto má tiež najväčší počet vlámaní a cestných nehôd na hlavu a spolu s Luganom aj najviac znečistené ovzdušie.
Najviac nezamestnaných osôb vo Švajčiarsku
pripadá na mesto Laussanne, Ženeva
sa umiestnila na druhej priečke.
V Ženeve sa žije dlho
Napriek predpokladanej slabšej životnej kvalite
sa ľudia v Ženeve dožívajú pomerne dlhého
veku. Mesto má najmenší počet osôb zomierajúcich pred 65. rokom na srdcové, alebo
pľúcne choroby. A čo viac, Ženeva sa nachádza
na spodných priečkach v samovraždách, čo je
subjektívnym indikátorom odzrkadľujúcim
kvalitu života.
Napriek klasickým ekonomickým faktorom,
ako je napríklad výška daní, môže hrať kvalita
života dôležitú úlohu v stratégiách urbárneho
rozvoja, pretože to je to, čo priťahuje ľudí a firmy, a následne generuje kapitál nevyhnutný
pre rozvoj miest.
Napriek nelichotivým hodnoteniam štatistického úradu sa švajčiarske mestá ako Zürich
alebo Ženeva pravidelne umiestňujú na
popredných priečkach svetových rebríčkov
hodnotiacich globálnu kvalitu života. Koniec
koncov, nie je dopyt po bytoch v Ženeve jedným z dôkazov kvality života?
Text: Hana Blašková
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Česko a Slovensko

Poznáme pôvod Veľkej noci a veľkonočných
tradícií?

V

eľká noc má pre každého inú príchuť.
Pre niekoho je to výsostne kresťanský
sviatok, pre niekoho je to len čas ničnerobenia
a oddychovania, pre niekoho zas voľné dni
slúžia na športovanie, iní zas navštívia svojich
blízkych.
Hoci žijeme v čase mobilov, internetu, i-padov
či i-phonov ktoré nám najčastejšie slúžia ako
prostriedok na komunikáciu a nahrádzame
nimi často i osobný rozhovor a stretnutie s priateľmi a známymi, taká obyčajná rukou písaná
karta s pozdravom od rodiny alebo kamarátov
z detstva asi každého dojme. Pretože ten dotyčný si našiel čas, aby išiel do obchodu a tú
kartu starostlivo vybral, kúpil a potom doma
vlastnoručne napísal a zaniesol na poštu. Čo
keby sme sa rozhodli, že tento rok začneme
staronovú tradíciu posielania kariet, a to nie
preto, že retro je v móde, ale že chceme vyjadriť úctu tým, na ktorých nám záleží. Namiesto
stručného „prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny“ môžeme byť
orginálni napríklad aj takto:
Veľa vône koláčikov,
pritom mnoho korbáčikov.
Čistú vodu zo studničky,
dobré vínko do skleničky.
Alebo
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa kolovrátky, ej krúťte sa praslice!
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.
30

A do tretice
Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vrbový.
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba
krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Nech je to akokoľvek, stále je tu niečo, čo
nám pripomína kto sme a kam patríme. Sú to
práve tradície a zvyky, ktoré máme tak radi,
lebo nám pripomínajú domovinu, detstvo,
voňajú človečinou, koláčikmi a dobrotami od
mamy a starej mamy. Aj keď dnes už väčšina
z nás neoceňuje oblievanie studenou vodou zo
studne či dokonca z potoka, radi si pozrieme
tento a ostatné zvyky aspoň z tepla domova v
televízii... A sme pyšní, že u nás na Slovensku
je to tak.
Nie každý však vie, prečo sa dievčence oblievajú studenou vodou z potoka – v novodobej
histórii aj z vodovodu, a ktoré sú to tie tradičné
kresťanské symboly Veľkej noci .
Baranček, kraslice, kríž, zajačik, kuriatka,
bahniatka. Poznáme ich všetci. A nielen
na Slovensku. Prečo však práve tieto a čo
symbolizujú?
V náboženskom ponímaní predstavuje vajíčko
znovuzrodenie. Kedysi sa farbili na červeno,
aby pripomínali krv Kristovu, nikdy však na
modro, ktorá bola symbolom smútku. Vajíčka
sa dnes dávajú nádherne ozdobené a vyfúknuté. Nebolo to však vždy tak. Pôvodne sa
Zpravodaj 1/2017
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dávalo plné vajíčko – či už surové alebo varené.
Vajíčko je však tiež symbolom plodnosti, a tak
teda dnešný zvyk je tak trochu proti tradícii
a dávame prednosť estetike.
Bahniatka sú miestnou obdobou palmovej ratolesti, ktorou vítali Ježiša po zmŕtvychvstaní.
Baranček predstavuje Ježiša a je tiež pripomienkou na jeho obetu, kríž je symbolom utrpenia Krista, ktorý sa obetoval za nás.
Zajačik či kuriatka sú zas symbolom prichádzajúcej jari. Zajac je v biblii tiež symbolom chudoby a skromnosti a aj preto sa zaradil k symbolom Veľkej noci. Je to mimoriadne plodné
zviera, no zajac patrí najmä germánskej tradícii. Aj preto majú Nemci Ostern, Angličania
Easter. Na Slovensku bola táto tradícia zažitá
najskôr v mestách, v ktorých žili Nemci. Až
neskôr sa rozšírila do celého regiónu.
Zmŕtvychvstanie kresťania oslavujú predovšetkým rozjímaním a modlitbami a Veľkej noci
predchádza 40-dňový pôst.
Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou
a končí Zeleným štvrtkom. Zelený štvrtok je
spomienkou na ustanovenie sviatosti oltárnej
a sviatosti kňazstva. Veriaci si v tento deň pripomínajú Judášovu zradu a Ježišovu poslednú
večeru. „Zaväzujú sa zvony“ a na znak smútku
zostávajú tiché. Koniec pôstu oznamuje aj
Veľký piatok, kedy sa nepočúva hudba, kresťania jedia veľmi skromne, najmä nie mäso,
oddychujú a venujú sa rozjímaniu. V tento
deň sa nekonajú obrady, veriaci si pripomínajú
utrpenie, umučenie a ukrižovanie Krista. Je to
veľký pôstny deň, kedy by sa malo jesť len raz
do dňa.
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Nasleduje Biela sobota, kedy sa obrady konajú
po západe slnka. Zapaľuje a posväcuje sa oheň
– (pálenie Judáša). Je to noc očakávania Pána,
noc bdenia. Na znak Kristovho zmŕtvychvstania sa zvony opäť rozozvučia.
Nasleduje Veľkonočná nedeľa, ktorá je oslavou
Kristovho zmŕtvychvstania. Je to pre kresťanov najväčší sviatok. Na Veľkonočnú nedeľu
si dávame posvätiť v kostole jedlo a bahniatka,
ktoré nás a našu rodinu budú ochraňovať počas
roka od chorôb. Posvätené jedlo sa dávalo aj
zvieratám, aby sa im dobre darilo.
Ktoré sú však ľudové tradície? Je nejaká jasná hranica medzi kresťanskými a ľudovými
tradíciami?
Podľa ľudových zvykov a tradícií bol Zelený
štvrtok deň, kedy sa vyháňal dobytok po prvýkrát na pašu. Na dvere stajní sa robili cesnakové kríže, aby chránili zvieratá pred strigami.
Zlých duchov vyháňali z dediny rapkáče a biče,
jedli sa zelené jedlá ako žihľava, kel, čakanka
či špenát. Piekli sa koláčiky – judáše – v tvare
postavičiek, pomazané medom, ako falošný
Judášov bozk. Verilo sa v magickú silu najmä
vŕby – odtiaľ bahniatka. Tieto sa brali domov,
aby dom ochránili pred nešťastím. Posvätené
sa odkladali až do nasledujúcej Veľkej noci,
keď sa o rok obradne spálili.
Na Veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom
slnka v potoku, aby nemali chrasty, lišaje a boli
celý rok zdraví. Dievčatá verili, že nebudú mať
pehy na tvári, ak sa umyjú v čerstvej vode. Bolo
zakázané siať, orať, pracovať so zemou, lebo
v tento deň vládla magická sila zeme.
Verilo sa, že v tomto období sa rýchlo hoja
rany, a preto sa na Veľký piatok vypaľovali
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zvieratám vlastnícke znaky, kastrovali sa,
štepili sa stromy, dokonca ľudia si strihali vlasy,
pretože verili, že im rýchlo narastú.

Robila sa rôzna ľúbostná mágia, varili sa špeciálne jedlá, ktoré sa dávali zjesť vyvolenému,
aby ho dievča dostalo za muža.

Biela sobota bola dňom, kedy sa pripravovali
obradné jedlá zo šunky, bravčoviny, jahňaciny či baránka. Masť zo šunky odkladali ľudia
ako liek, ktorým liečili rany a verili, že táto
ich ochráni pred uštipnutím hadom. Chlapci
plietli korbáče, ženy a dievčatá dokončovali
upratovanie.

Erotická mágia? Čo napríklad naši predkovia
robili? Tak napríklad ak nájde dievča mravenisko, má ho vziať, nasypať okolo domu, aby
po celý rok chodilo za ním toľko mládencov,
ako tých mravcov. A keď chceli ženy získať
lásku muža, dali sa mu napiť vody, v ktorej sa
umyli....

V nedeľu sa dávali posvätiť jedlá v kostole.
Stolovanie pripomínalo štedrovečernú večeru. Na Vianoce sa dávala reťaz okolo stola,
na Veľkú noc gazda rozdeľoval medzi spolusediacich vajíčko na toľko kúskov, koľko bolo
členov rodiny za stolom. Keď sa potom niekto
z rodiny ocitol v ťažkostiach, spomenul si na
blízkych, s ktorými sa podelil o vajíčko a hneď
si poradil. Zvyšky jedál posvätených v kostole
sa nesmeli vyhodiť. Bolo ich potrebné spáliť
alebo rozdeliť dobytku. Niekde ich zakopávali
do zeme.

Že pitie vody po umývaní je až zdraviu škodlivé, nehygienické a hnusné, že za mravce okolo
domu by nás poriadne „pochválili“, to je nám
úplne jasné. No ale, čo keby to predsa len
zafungovalo???

Oblievačka a šibačka majú rovnaký význam.
Predstavujú vyháňanie zla, zabezpečenia
zdravia a plodnosti. Pondelok patrí mužom
a chlapcom a už spomínanej oblievačke.
Vyšibané a vyoblievané dievčence budú vďaka
tejto „radostnej aktivite“ zdravé a svieže po celý
nastávajúci rok. Neobliate dievča je „nanič“.
Voda, symbol zdravia a čistoty, bola určená
aj pre zvieratá. Tieto sa vodili k potokom
a riečkam, aby sa tiež vykúpali. Najmä kone.
A väčšinou už vo štvrtok, piatok a aj sobotu. A tiež sa vodou čistili príbytky. Toto trvá
vlastne dodnes, len tomu hovoríme veľké jarné
upratovanie.
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Existuje nejaká hranica medzi náboženskými
a dávnymi ľudovými zvykmi? Vôbec sa to
prísne neoddeľovalo. Ľudia prijali jedno aj
druhé a aj preto dnes veľmi nerozlišujeme či
kresťanský alebo pohanský zvyk. Jednoducho
patria k Veľkej noci.
Takto to robili naši predkovia, na toto sme právom pyšní a hrdí. Držme si svoje tradície, tie
nás robia osobitými, vytvárajú spolunáležitosť
k národu, z ktorého sme vyšli. Poznaním svojej
histórie a histórie našich sviatkov zvyšujeme
ich význam a vieme sa z nich lepšie poučiť
a potešiť.
Na záver teda vám vinšujem:
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti.
nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému, sú predsa veľkonočné.

Text: Jarmila Baculíková, v Žiline 23. 2. 17
Zpravodaj 1/2017

Česko a Slovensko

Czechia?

V

květnu minulého roku po 23 letech existence samostatného českeho státu konečně
došlo k oficiální registraci krátkého, tzv. zeměpisného jména naší vlasti v angličtině.

Právní situace:
Základem pro uznání krátkých názvů států v
mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných
zákonů dané země. Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v
případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994
Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK),
který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí.
Jednoslovný název
„Česko" a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia")
byly standardizovány
již v r. 1993 („Jména
států a jejich územních
částí" vyd. 1993, ČÚZK).
Zatímco v češtině se název „Česko"
po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích
přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se
vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května
2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko"
do příslušných databází OSN. Jde o databáze
UNGEGN (United Nations Group of Experts

on Geographical Names) a UNTERM (United
Nations Terminology Database). Vládní
usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat
proces tzv. notifikace krátkého názvu země
vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi
UNTERM se změna projevila na konci srpna
2016.
To bylo v zaří 2016 převzato ISO normou 3166
a poté Českým statistickým úřadem a
publikované ve Sbírce zákonů
Česke republiky 420/2016
s platností od 1.1.
2017.
Od ledna 2017
začala společnost Google používat
Česko a jeho cizojazyčné
ekvivalenty ve svých databázích,
specielně na mapách Google maps. V blízké
budoucnosti budou též doplněny příslušné
databáze EU.
Nutno ještě vyvrátit rozšířený mýtus, že se
"republika přejmenovala", nedošlo k přejmenování formálního názvu, pouze k registraci
krátkého jména, tedy výměna pasů ani oficiálních tiskopisů státu se nekoná.

Pro více informací www.czechia-initiative.com, www.go-czechia.cz
Text: Václav Šulista, Foto: Adéla Benešová
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Every second counts

V

zpomenete si na inaugurační projev nového amerického prezidenta
Donalda Trumpa? Připomenu Vám obzvláště jednu z jeho vět: „Its going to be America
first! America first!”. To jsou totiž slova, která
zažehla nečekanou odezvu. A to formou satirických videí.

Jako první s videem, představující Trumpovi
svou zemi, přišlo Nizozemí, resp. televize
VPRO ve svém pořadu Zondag met Lubach,
když odvysílala video s názvem „Amerika
první, Nizozemsko druhé". S úsměvem
na rtech s velkou nadsázkou představují
svou zemi a s humorem reagují na další
Trumpovy výroky. Ve videích se tak snaží
Trumpovi zalíbit svou schopností postavit ohromnou zeď, skvělou historií, hezkými ženami a
jiným. Vše je namluveno stylem prezidenta Trumpa - jeho dikcí, kde je vše absolutně skvělé nebo
absolutně špatné. V závěru videa pak slyšíte: „Naprosto rozumíme tomu, že je Amerika první, ale
můžeme řící: „Nizozemí druhé”? V návaznosti na to pak reagovali svým videem i jiné země jako
Belgie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, Česko a Slovensko, ale také Austrálie a země z Afriky či Asie.
Oficiální videa jsou dostupná na www.everysecondcounts.eu
Text a koláž: Adéla Benešová

***
Gabriela Koukalová má kompletní sbírku
medailí

B

iatlonistka Gabriela Koukalová získala
na mistrovství světa v Hochfilzenu
kompletní sbírku medailí. Ve vytrvalostním
závodu na 15 kilometrů skončila druhá. Po
zlatu ve sprintu a bronzu ve stíhačce tak má
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všechny medaile. Celkem má ze světových
šampionátů už šest cenných kovů.
Českou hvězdu porazila pouze Němka
Laura Dahlmeier. "Přitom tento závod byl
ten poslední, na který bych sázela, že by
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se mohl povést. Obrovská spokojenost," řekla
Koukalová, kterou v cíli trápily křeče v nohou.
Chybu udělala hned na první položce, po které
klesla pořadím až do čtvrté desítky. "Řekla
jsem si, že medaile je pryč, že nemám na to,
abych další tři zastřílela čistě," tvrdila, ale pak
už byl její výkon bezchybný.
Na trati měla třetí nejlepší čas a na střelnici už
neminula ani jednou. Závod se přitom jel v jedenáctistupňovém teple. "Vyčerpává to a vůbec
to nebylo jednoduché. Jsem ráda, že až do téhle
chvíle závody nebyly v sezoně tak náročné jako
nyní. Ztrácíte vteřinky, víc se potíte," řekla sedmadvacetiletá biatlonistka.
Trenéři chválili Koukalovou na střelnici
Gabriela Koukalová ukázala ve vytrvalostním
závodu i svoji psychickou sílu. Na střelnici sice

udělala jednu chybu při druhé ráně, ale pak už
nezaváhala. "To je její obrovská síla, že se dokáže srovnat. A pak se na to kouká krásně, i když
adrenalin, jestli to dá, prožívají všichni," říká
trenér žen Zdeněk Vítek.
"Mně bylo vedro, jen jak jsem jí fandil. Trpěl
jsem s ní," řekl manžel Petr Koukal, bývalý
badmintonista. Během závodu šel na trať
k servismanům, podávajícím pití. "Vzala
si snad jen jednou. Doufal jsem, že si vezme
víckrát, ale je velká holka. Asi jí to vyhovovalo," řekl. Před startem viděl, že je jeho žena
vystresovaná. "Říkala: To nepůjde, nestřílí mi
to v těchhle závodech a všechno je špatně," láteřila Koukalová. Manžela i okolí tím ale uklidnila, protože pak většinou podá velký výkon.
"To bylo v pořádku. Kdyby říkala, že všechno
je v pohodě, bylo by to divný," uvedl Koukal.

Text: Zdeňka Kuchyňová, Radio Praha, www.radio.cz

***
Vědci z ČVUT vyvinuli umělou náhradu
hlasivek

V

ědci z Českého vysokého učení technického vyvinuli umělou náhradu hlasivek. Než
bude vynález uveden do praxe, uplyne zhruba desetiletí. Je to však naděje pro lidi,
kteří přišli kvůli opeaci o hlasivky. Těch je v Česku ročně až 150. Navíc by se nové hlasivky
vyráběly tak říkajíc každému na míru. Vědci si už vynález patentovali v Česku a požádali také
o udělení patentu v zahraničí. Za projekt dostal Cenu předsedy Grantové agentury vedoucí
výzkumného týmu Tomáš Vampola z Fakulty strojní ČVUT.

Na stole profesora Vampoly leží jakýsi model. Takto vypadají hlasivky?
"To není přímo model hlasivek, ale model
vokálního traktu člověka. Je to poměrně složité.
Zpravodaj 1/2017

Hlasivky si můžeme představit jako nějakou
gumičku, která tím, jak člověk dýchá, se rozechvívá a generuje primární zvuk. Tlakové
pole se šíří dál těmi prostory, a v závislosti
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na tom, jaké ty prostory jsou, tak potom z úst
slyšíte tu hlásku. A tento model je právě model
hlásky A, včetně nosních dutin."
Na základě čeho má každý člověk jiný hlas,
jiný zvuk hlasu?
"Každý člověk má tu hlasivku jinak předepnutou, takže ta základní frekvence je jiná. To
rozhoduje o tom, jestli ty frekvence jsou nižší
nebo vyšší. Ženy mají vyšší, muži nižší."
Řada lidí může operativně, například při
rakovině hrtanu, přijít o hlas. Mluví pak
pomocí tzv. slavíka. Vy jste vyvinuli umělé
hlasivky.
"To je trochu nadnesené. My jsme se pokusili získat vědomosti, jak hlasivky fungují.
Na základě těchto vědomostí jsme se pokusili
navrhnout nějakou konstrukci, která by v budoucnu mohla sloužit jako náhrada lidských
hlasivek. Je to konstrukce, ve které jsou ty
hlasivkové vazy. Vymysleli jsme postup, jak
lze tuto konstrukci ladit tak, aby frekvence odpovídala té původní. Snažíme se vyvinout individuální hlasovou náhradu. Kdybyste přišla
o hrtan při nějaké operaci, a my bychom měli
předem šanci si váš hlas nasnímat, a analyzovat
ho, tak bychom se snažili naladit tu náhradu
tak, aby po té operaci jste neměla pocit, že
za vás mluví někdo jiný."

Nové hlasivky by byly operativně umístěny
v krku?
"Lékaři z první lékařské fakulty provedli experiment a opravdu prokázali, že je ta náhrada do
průdušnice zaveditelná a měla by být funkční."
Jak je to veliké?
"Deset, dvanáct milimetrů maximálně, možná
jen osm."
Byl už nějaký pokus, kdy by se náhrada
voperovala?
"Ne. My to testujeme v našich laboratořích.
Tam to funguje. Lékaři provedli test na neživém člověku. Dokázali to zaoperovat a vyzkoušet tu techniku, že je to proveditelné.
Ale na reálném živém pacientu to samozřejmě
implementováno není a dlouho nebude. Vše
záleží na tom, jestli se nám podaří sehnat
další financování projektu. Musí se to testovat
na zvířatech, to trvá pět let, pak teprve nastupují klinické testy, takže to celkově odhaduji
na deset let."
Domníváte se, že ocenění, které jste dostali,
by tomu mohlo napomoci?
"Doufáme, že se to dostane trochu víc do podvědomí, možná se nám podaří získat nějaké
financování."

Cenu předsedy Grantové agentury získali také další tři vědci. Řecký biolog Michail Kotsyfakis z
Parazitologického ústavu AV výrazně posunul hranice zkoumání nemocí přenášených klíšťaty.
Výzkum by se mohl uplatnit při vývoji léků a očkování.
Fyzička Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV se dlouhodobě věnuje základnímu výzkumu
křemíkových nanokrystalů. S kolegy objevila, že je možné vytvořit křemíkové nanokrystaly, které
mají dobré svítivé vlastnosti. Podle Grantové agentury jde o průlomový objev světového významu.
Další oceněnou pak byla klasická filoložka Alena Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny AV,
36
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která se zaměřuje na překlady antických textů o astronomii. Se svým manželem, astrofyzikem
Petrem Hadravou vydala oceňovaný čtyřsvazkový soubor Sphaera octava a studii o takzvaném
přemyslovském glóbu.
Text: Zdeňka Kuchyňová 07-10-2016,
Radio Praha, www.radio.cz

***
Vědci poprvé prozkoumali místo dopadu
válečného bombardéru v ČR

V

ědci z Archeologického ústavu Akademie
věd provedli první výzkum dopadu letounu z druhé světové války na území
protektorátu Čechy a Morava a moderními
metodami prozkoumali americký čtyřmotorový bombardér. Letoun B-17G zvaný Laetitia
spadl 24. března 1945 nedaleko Rychnova
nad Kněžnou, když letěl bombardovat Berlín.
Archeologové podrobně zkoumali místo i za
pomoci dronu a objevili nové části letadla, motoru i munice. "Byl to záchranný výzkum, protože v posledních deseti letech je místo cílem
hledačů pokladů," řekl ČTK Jaroslav Řídký z
Archeologického ústavu. Vědcům se podařilo
najít například poničené střelivo do palubních
zbraní, plechy z potahu letounu i válec hvězdicového motoru amerického Wright Cyclone
R-1820, který je největším nálezem. Podle
ředitele Vojenského historického ústavu Aleše

Knížka spadlo ve druhé světové válce na území
bývalého Československa zhruba sto ruských a
120 britských a amerických letounů.
Letoun měl bombardovat Berlín. Kvůli navigační chybě se ale dostal nad mosteckou rafinerii v severních Čechách, kterou chránilo protiletadlové dělostřelectvo. Krátce před
polednem 24. března 1945 ho střelou zasáhlo
do motoru, proto se posádka rozhodla vrátit na
základnu. Poté, co vysadil i další motor, otočil
kapitán směr na východní frontu. Tehdy existovala dohoda mezi USA a Sovětským svazem,
že si budou posádky předávat, poznamenal
Řídký. Letoun však explodoval u Černíkovic
u Rychnova nad Kněžnou, všech deset amerických členů posádky se předtím evakuovalo.
Němci je zajali a část skončila v koncentračním
táboře.
Text: Zdeňka Kuchyňová 11-01-2017
Radio Praha, www.radio.cz
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Odišiel muž ktorý videl z Mesiaca našu
planétu bez hraníc
16. januára 2017 sa uzavrela životná dráha
amerického astronauta Gene Cernana, ktorý vo veku 82 rokov zomrel v americkom
Houstone. Absolvoval až tri lety do vesmíru,
prvýkrát sa pozrel do vesmíru v roku 1966 na
palube lode Gemini 9A, no najväčší úspech kariéry zaznamenal v decembri 1972, keď sa spolu s geológom Robertom Schmidtom poprechádzal po Mesiaci a na jeho povrchu strávili
dokopy 73 hodín. Absolvovali tri vychádzky
a mimo lode boli rekordných 22 hodín a štyri
minúty! Misia Apollo 17, ktorej bol Cernan veliteľom sa stala vedecky najúspešnejšou misiou
celého lunárneho programu. Gene Cernan bol
posledný človek, ktorý zanechal svoje stopy
v prašnom povrchu Mesiaca.
Eugene Andrew
„Gene“ Cernan bol
rodák z Chicaga a
vždy sa hrdo hlásil
k svojim stredoeurópskym koreňom.
Jeho predkovia
prišli do USA začiatkom 20. storočia z Čiech a Slovenska. Bol
po otcovi slovenského a po matke českého pôvodu. Astronaut nesie priezvisko po svojom
dedkovi Štefanovi Čerňanovi zo slovenských
Kysúc. Cítil sa byť Čechoslovákom a preto aj
späť na našu modrú planétu vtedy doviezol
okrem geologických vzoriek aj československú vlajku. Bolo to krásne gesto. Krajinu pod
Tatrami si obľúbil najmä vďaka rozprávaniu
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svojho deda Štefana, rodeného Kysučana. Vo
svojej knihe „The Last Man on the Moon“
(„Posledný človek na Mesiaci“) opisuje, ako ho
jeho starý otec požiadal, aby navštívil slovenskú krajinu, lebo on to už nestihne. Spomína,
ako jedával klasické slovenské šišky od svojej
babky Anny a ako sa so starými rodičmi rozprával anglicko-slovenským dialektom. Sľub,
ktorý dal starému otcovi, že navštívi Slovensko,
splnil hneď niekoľkokrát. Prvý raz sa tak udialo
v roku 1974, dva roky po jeho slávnom lete na
Mesiac, keď mu bolo umožnené navštíviť rodnú obec jeho starých rodičov Čerňanovcov Vysokú nad Kysucou. Tam sa stretol so svojimi
príbuznými. Pamätnú červeno-modro-bielu
vlajočku sa Cernan po návrate z Mesiaca snažil
odovzdať čs. oficiálnym miestam, ale u vtedajšieho režimu neuspel, ani ho nikto neprijal.
Mesačný suvenír tak nakoniec prevzal vtedajší
riaditeľ Astronomického ústavu a umiestnil
ho v kupole ďalekohľadu na observatóriu v
Ondřejove. Cernan na tuzemsko ani po tejto
skúsenosti nezanevrel a po roku 1989 strednú
Európu opakovane navštívil.
Druhú návštevu Kysúc absolvoval v roku
1994, kedy sa zúčastnil na otvorení pamätnej izby vo Vysokej nad Kysucou a stal sa
Čestným občanom mesta Čadce. Verejnosti
je tam sprístupnená stála expozícia Človek na
mesiaci. Rok 2011 bol na Kysuciach oficiálne
vyhlásený rokom Eugena Cernana, pri príležitosti 77. výročia jeho narodenia. V roku 2001
navštívil Cernan Česko na pozvanie náčelníka
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generálneho štábu Armády Českej republiky a
vtedy uskutočnil spolu s prvým československým kozmonautom Vladimírom Remekom
let vrtuľníkom Armády ČR, ktorý chceli ukončiť v Bernarticiach pri Milevsku v okrese Písek,
pretože z neďalekej obce Borovany pochádzal
otec jeho matky. Asi minútu a pol od plánovaného miesta pristátia sa vrtuľník zrútil po tom,
čo mu došlo palivo. Cernan našťastie nehodu
prežil bez zranenia. V roku 2004 navštívil
opäť Bratislavu. Okrem iného otvoril výstavu
Človek na Mesiaci na Bratislavskom hrade.
Naposledy navštívil Prahu v júni 2008 so svojou vnučkou a prezreli si výstavu v Národnom
múzeu Stopy ľudí, na ktorej bola aj jeho vlajka
z Mesiaca. Novinárom poskytol zaujímavé
úvahy k perspektíve ďalších letov na Mesiac.

Po návrate Apolla 17 zostal Cernan ešte nejakú
dobu v službách NASA. V roku 1976 odišiel
do civilu a potom sa venoval podnikaniu v
ropnom priemysle, poradenstvu, komentoval
pre televíziu ABC a na svojom ranči v Texase
sa zaoberal chovom koní. Svoje spomienky
zhrnul do už spomínanej knihy Posledný muž
na Mesiaci. Nezabudnuteľné zostane astronautovo vyjadrenie o našej planéte: „Okamih,
keď som stál na Mesiaci a hľadel na Zem, bol
nezabudnuteľný. Videl som svet bez hraníc náboženských, rasových, jazykových, politických a akýchkoľvek ďalších, ktoré tu budujeme
my, ľudia.“

Fotografie: NASA
Text: Eva Paiaziti

***
Richard Weber
8. 2. 1932 Praha – 23. 1. 2017 Orselina, Švýcarsko
Mim, spoluzakladatel Divadla Na zábradlí
a Scuola/Academia
Teatro Dimitri.
Konečně jsme viděli
opravdového harlekýna, napsal v roce 1968
Hope-Wallace, kritik
londýnského listu The
Guardian po představení Pantomimy
Na zábradlí na adresu
Richarda Webera, který zde vystupoval spolu s
celým souborem pod vedením Ladislava Fialky
Zpravodaj 1/2017

na World Theatre Season. Harlekýn byl jevištní prototyp Richarda
Webera, který jej v nejrůznějších obměnách
(Hráč v kostky, Kouzelník
Žonglér atp.) předváděl od října 1958 až do
roku 1974 v inscenacích
Pantomimy Na zábradlí.
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Opustili nás
Weber se do pozice předního člena souboru vypracoval jako autodidakt díky svému
talentu, inteligenci a píli, s jakou od prvopočátku pomáhal Ladislavu Fialkovi vybudovat
zázemí i umělecký profil
– v šedesátých letech (spolu
s Krejčovou a Grossmanovou
činohrou) bezesporu světově
proslulého českého divadla.
Weber ovšem ztělesnil i řadu
dalších pantomimických
postav a díky filmovým
záznamům si dnešní divák
může připomenout jeho mistrovství. S postupující zralostí
se rozhodl pro vlastní cestu
a z Československa emigroval.
S jeho odchodem do Švýcarska v roce 1975
tak zmizelo jeho jméno ze stránek domácího
tisku. Získalo však na mezinárodním renomé
– spolu s klaunem Dimitri založil ve Versciu
v kantonu Ticine proslulou hereckou školu
nazvanou Scuola/Academia Teatro Dimitri,
kde aktivně působil až do roku 2012. Zde budoval svůj vlastní pedagogický systém výchovy
k univerzálnímu tělesnému pohybu včetně

pantomimy a umění masky. Byl spolutvůrcem
řady školních i veřejných představení souboru
Compagnia Teatro Dimitri.
Svých významných funkcí
ve škole se musel postupně
pro vleklé onemocnění vzdát.
Jeho obdivuhodná intelektuální vitalita však dokázala
překonat ochromující tělesné
nesnáze; do posledních chvil
udržoval kontakty jak se školou, tak se svými přáteli doma
v Čechách, z nichž mnozí
navštívili jeho pohostinný
domov v horském Auressiu.
Snažil se také s pomocí svých
asistentek zanechat písemný
odkaz budoucím generacím mimů formou
záznamu své ojedinělé pedagogické metody.
Zemřel ve spánku na klinice Varini v městečku
Orselina nedaleko Locarna. Jeho umění a pozoruhodné životní osudy mohou sloužit jako
příklad nejen obci českých mimů. Byl to totiž
vzácně moudrý a laskavý člověk, přesvědčený
o síle a smyslu divadelního umění.

Autor: Ladislava Petišková
Foto: archiv autorky, str. 40 Richard Weber, str. 41Hráč v kostky (Pantomima Na zábradlí).
Publikováno: 26. ledna 2017, Divadelní noviny, http://www.divadelni-noviny.cz/
zemrel-richard-weber

***
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Moléson a okolí

S

portovní prázdniny jsme
se tentokrát rozhodli
strávit mimo naše městečko a vyrazili jsme na celý
týden do Moléson-village
(Moléson-sur-Gruyères),
kde jsme byli ubytovaní.
Apartmán byl hned vedle sjezdovky a pod ním
byla i lyžařská škola, kterou naše děti chtěly
vyzkoušet. Instruktoři byli velmi příjemní,
s dětmi to uměli a ovládali k našemu štěstí
i němčinu a ne jen francouzštinu, jak bývá
ve francouzsky hovořících kantonech zvykem.
Což bylo pro nás též důležité. Důkazem kvality
výuky pro mě bylo, že se děti naučily během
dvou dní velmi dobře lyžovat. A to na lyžích
stály poprvé!

Moléson-sur-Gruyères
se nachází 1100m n.m. a nabízí několik lyžařských tras.
Hned u apartmánů byla poma a krátká sjezdovka, která byla optimální pro děti a začínající lyžaře.
Zkušenější lyžaři si ale přijdou též na své.
Vyjet se dá lanovkou na Plan-Francey
ve výšce 1520 m n.m. Odtud pak lanovkou na
Le Moléson 2002 m n.m. Tam už se nachází
překrásný výhled na monumentální hory a
také černá sjezdovka, kterou se dá sjet do Les
Joux. Sjezdovky jsou v součtu dlouhé 30 km.
Detailnější přehled sjezdovek naleznete na
přiložené fotografii.

Foto: vlevo trasy sjezdovek
vpravo saňkářská dráha
uprostřed pas z lyžařské školy
Zpravodaj 1/2017
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Foto: z hory Moléson
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Pokud si chcete od lyžování odpočinouut,
nabízí se zde trasa i pro švýcarské tradiční a
milované sáňkování, jehož začátek je v PlanFrancey a konec v Moléson-sur-Gruyères.
Trasa je dlouhá 4 km.
Do Moléson-sur-Gruyères je možné dojet
autem a parkovat přímo u lanovky. Lanovka
i poma jsou pro děti do devíti let zdarma.
Moléson
je vrchol hory v bernských alpách. Leží jižně
v kantonu Fribourg (Freiburg), v Romandii.
Nachází se ve 2002 m. Z jeho vrcholku dohlédnete na Alpy ve Fribourgu, část Alp ve Wallis a
v pozadí se tyčí nejvyšší hora Alp Mont Blanc.
Na vrchol Moléson se dostanete z vesničky
Moléson-sur-Gruyères, která se nachází přibližně 10km od Bulle a 4km od Gruyère.

Gruyère
Ano, to je ten lahodný sýr rozplývající se na
jazyku. A také vesnička, ve které se tento sýr
zrodil. Dnes zde již funguje továrna, kterou je
možné projít a podívat se tak na výrobu sýra
moderní technologií.
Já Vám ovšem doporučuji navštívit i původní
sýrárnu, která zde světlo světa spatřila před
více jak 300lety. Ve staré krásné roubence.
Otevřena bývá ovšem přes léto a nechají Vás tu
nahlédnout do tajů výroby sýra tak, jak se dělával dříve, ručně. Tato roubenka se pak nachází
v Moléson-sur-Gruyères. V zimě je bohužel
zavřena a tak ji mužete vidět pouze zvenku,
když kolem ní projíždíte na lyžích.
V Gruyéres je také jeden z nejznámějších
zámků ve Švýcarsku Le château de Gruyères
ze 13. století.
Popojedete-li 12 km od Gruyère dostanete
se k továrně Cailler. To je továrna na luxusní
švýcarskou čokoládu. Při prohlídce se projdete
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Foto: Při večerní procházce jsem potkala tuhle krásnou lišku.
komnatami, které Vás kousek po kousku provedou historií kakaa a tím, jak vůbec čokoláda vznikla. Čím ji tady ve
švýcarsku vylepšili a nakonec
můžete neomezenou ochutnávkou sami zhodnotit, jestli
se jim vylepšení podařilo a
čím je čokoláda právě tady tak
jedinečná. Za mě mohu řící,
že jemná chuť pralinek mluví
za vše.

V městečku Charmey, které je od Moléson
village vzdálené 16 km, můžete dosyta užít termálních bazénů. Bazény
jsou vnitřní i venkovní.
V ceně vstupu jsou pak i
různé druhy saun.
Více informací o aktivitách naleznete na:
www.moleson.ch

Po sportovním výkonu, ochutnávkách sýru a čokolád nezapomeňte na relaxaci.

Foto: mapa
Text a Fota: Adéla Benešová
Zpravodaj 1/2017

43

INZERCE

Festivaly

Ženeva od 9. do 17. marca - smer
automobilového priemyslu

K

aždoročne v marci, ako sa dni začnú
predlžovať a slnko začne svojími žiarivými lúčmi ohrievať promenády Ženevského
jazera, nastáva pre fanúšikov motoristického
sveta najdôležitejšia udalosť roka: otvorenie
najznámejšieho autosalónu v Európe. Mesto
pri jazere Lac Léman je vo Švajčiarsku druhé
najväčšie a od roku 1905 býva každoročne
(s výnimkou oboch svetových vojen) hostiteľom tejto svetoznámej automobilovej výstavy. Pôvodná expozícia bola organizovaná
ešte v centre mesta, vo volebnom lokáli na
Boulevard Georges-Favon pod názvom „Prvá
národná automobilová a bicyklová výstava“.
Od tohoto času boli a sú v Ženeve každoročne
pravidelne vystavované automobily a doplnky
od výrobcov z celého sveta, čo do veľkej miery
ovplyvňuje rozvoj svetového automobilizmu.
Po roku 1982 sa výstavisko presunulo z Palais
des expositions v samotnom meste do nového
výstavného komplexu Palexpo pozdĺž diaľnice.
Kým v začiatkoch boli dovolené ako dekorácie
napr. ozdobné koberce, okrasné rastliny a iné,
dnes sú podmienky z bezpečnostných dôvodov
striktnejšie. Ženevský autosalón je dodnes nesmiernym zážitkom pre všetkých nadšencov
automobilizmu, ktorých sa tu každoročne zíde
z celého sveta okolo 700 tisíc. Zastúpená býva
široká paleta značiek áut, exkluzívne modely
a vždy lákavé novinky. Ani na tohto ročnom
87. ročníku, ktorého brány na Palexpe sa otvoria 9. marca a zatvoria 17. marca, to nebude
inak.

Zpravodaj 1/2017

Ženeva je jedným z piatich miest, kde sa každoročne koná medzinárodná automobilová
výstava. Švajčiarsko síce nie je producentom
automobilov, o to viac je ale medzi vystavovateľmi obľúbené. Cenia si hlavne to, že majú
všetci rovnaké podmienky a práva na neutrálnej pôde v Ženeve.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú navštíviť ženevský
autosalón platí všeobecne, že najväčšia návštevnosť je počas voľných dní, t. j. od piatku
do nedele. Menej stresové je preto naplánovať si návštevu na stred týždňa. Výstavisko
označené ako PALEXPO susedí s letiskom
Cointrin. Pri príchode treba sledovať tabuľky
so šípkou „P SALON“. Letiskové parkovisko
má veľkú kapacitu a je k nemu bezproblémový prístup. Počas autosalónu je k dispozícii
kyvadlová doprava, ktorá premáva v desaťminútových intervaloch. Kto pricestuje do
mesta vlakom, má takisto k dispozícii autobusy, pendlujúce od hlavnej vlakovej stanice
Cornavin až k výstavisku. Mesto má jeden z
45
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najprepracovanejších a najfunkčnejších systémov dopravy. Transports Publics Genevois zastrešuje električky i autobusy premávajúce od
piatej ráno do pol jednej v noci. Rozhodne stojí
za to vybrať sa popri návšteve autosalónu aj na
exkurziu do mesta. Ženeva je naozaj bohatá
na monumenty, napr. katedrála Svätého Petra
je unikátna vo svojej románsko-goticko-neoklasickej architektúre. Dominuje mestu už od
dvanásteho storočia. Vari ani netreba pripomínať dominantu ženevského prístavu, v ktorom
sa nachádza najvyššia fontána v Európe – legendárný vodotrysk Jet d’Eau, ktorý do výšky
140 metrov chrlí neuveriteľných 500 litrov vody
za sekundu rýchlosťou 200km/h. Za návštevu
stojí aj Anglická záhrada s národným pomníkom, ktorým sú netradične dve mladé ženy.
V botanickej záhrade sú na dvadsiatich ôsmich
hektároch rastliny zo všetkých kontinentov, no

alergici by mali byť radšej opatrní. Ešte sa dá
zamieriť k (podľa niektorých) najväčšej atrakcii, stojacej dva kilometre od centra. Je ňou
Námestie národov, od ktorého sa smerom von
rozkladá sieť palácov, svojou rozlohou konkurujúca francúzskemu Versailles. A keby niekoho predsa len mesto „zmohlo“, relaxovať sa dá
v niektorom z hotelov. V oblasti ubytovania sa
dá ľahko odskočiť aj do pár minút od Ženevy
vzdialeného pohraničného Francúzska. Dá
sa tam nájsť ubytovanie v obciach ako Saint
Genis Poully alebo Gex, ktoré nájdete asi
15 minút od letiska. Tamojšie hotely sa nachádzajú priamo pod pohorím Jura.
Vzhľadom k rozsiahlosti výstavných priestorov autosalónu je treba na jeho prehliadku
vyštartovať hneď zrána. Vyhnete sa tak zhonu
a stresu. Príjemné zážitky, vydarený výlet a
bonne voyage.

Text: Eva Paiaziti
Foto: Autosalon Geneva Lamborghini, pixabay.com, kód: 827492

První národní automobilová výstava

P

rvní národní automobilová výstava v
Ženevě začala 29. dubna a trvala do 7.
května 1905. Iniciátorem této výstavy aut
byl Paul Buchet - generální zástupce firmy
Michelin ve Švýcarsku, ženevský obchodník
Albert Vassali a mladý inženýr Jules Mégevet
- majitel firmy na autodoplňky a předseda
švýcarské odborové komory pro automobilový průmysl. Předsedou organizační komise byl
prezident ACS Charles-Louis Empeyta.
Vystavovatelů v té době bylo padesátdevět a
na výstavu se přišlo podívat na sedmdesáttisíc
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diváků, čímž tato výstava předčila jakákoli očekávání a slavila ohromný úspěch. Na slavnostním otevření nechyběl člen švýcarské federální
vlády Ludwig Forrer.
Třetí národní automobilová výstava, tedy v
roce 1907, se přesunula do Zürichu, jelikož
v Ženevě vzniklo automobilové nepřátelství
z důvodů obav o ohrožení chodců.
Od roku 1908 do 1922 byla výstava přerušena.
Další přerušení nastalo během druhé světové
války od roku 1940 až do roku 1946.
Zpravodaj 1/2017
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V roce 1923 se konečně konal čtvrtý ročník
a to v ženevské volební budově. Prezidium
převzal s velkým nadšením Robert Marchand
a podpořil tak automobilový průmysl ve
Švýcarsku v následujících letech. A tak 3. listopadu téhož roku byl založen trvalý oficiální
výbor Autosalonu v Ženevě, který okamžitě
začal plánovat pátý ročník, respektive první
mezinárodní. Tato výstava automobilů, motocyklů a jízdních kol proběhla od 14. do 23.
března 1924.
Vzhledem k ohromnému množství přihlášek
musely být pro stánky s automobily postaveny
provizorní haly o rozloze 8000 m2 a to na louce Plainpalais.
Ve volební budově, jež byla s provizorním
pavilonem propojena chodníkem s eskalátory vystavili pořadatelé jednostopá vozidla.
Přehlídku tehdy zahájil prezident Švýcarské
konfederace Ernest Chuard. Návštěvníků
dorazilo 68 000 a vzbudili velké nadšení, díky
kterému vzrostlo ve Švýcarsku množství aut z
33 000 na 39 000.
Po tomto úspěchu začal výbor hledat nové větší prostory. V roce 1925 se opět využilo plochy
na Plaine de Plainpalais. Tentokrát byla lépe
navržena a dosáhla plochy 12500 m2.
Na konci podzimu téhož roku, díky podpoře
kantonálních a obecních úřadů a také ženevského průmyslu a obchodu byla zahájena
stavba výstavního paláce. Tímto se posunula
výstava na červen 1926. V nové budově se tak
mohlo prezentovat 83 vystavovatelů automobilu a 25 motocyklových značek.
Až do roku 1939 se počet vystavovatelů
zvyšoval na dvěstě. Výstavní palác tak svou
Zpravodaj 1/2017

kapacitou již nedostačoval a pořadatelé opět
využívali externí plochy.
Po druhé světové válce v roce 1947 autosalon
opět otevřel své dveře. Úspěch byl nevídaný
– 305
vystavovatelů. Od této chvíle švýcarský autosalon pokračoval v růstu (viz statistiky):
1948 poprvé více než 200.000 návštěvníků
1960 byla překročena hranice 300.000
1967 bylo zaregistrováno více než půl milionu
návštěvníků
Od roku 1970 se každý sudý rok, před výstavou osobních automobilů, konala mezinárodní
výstava užitkových vozidel. Tím se daly vyřešit
problémy s místem.
V roce 1972 vznikly první studie o výstavbě nové výstavní budovy mimo centrum.
To bylo v referendu podpořeno a výstavní a
konferenční centrum Palexpo, nacházející se
nedaleko letiště, bylo slavnostně otevřeno dne
18. prosince 1981. Jako první se zde v lednu
1982 uskutečnil Veletrh užitkových vozů, dva
měsíce nato následoval Autosalon. Nová infrastruktura - jedna z nejmodernějších v Evropě
- zajistila nový rekord v návštěvnosti - 745 919
návštěvníků.
Ne všechny iniciativy však byly úspěšné.
V roce 1984 nezávislá výstava pro motocykly a
jízdní kola byla brzy nahrazena obdobnou akcí
v Zürichu.Výbor začal hledat nové možnosti,
jak prezentovat užitková vozidla s ohledem na
hlavní vývojové tendence v této oblasti.
V roce 1987 se poprvé konal "TransPublic",
mezinárodní veletrh hromadné dopravy a
47
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komunálních služeb (témata: letištní infrastruktura, lanová doprava aj.). Přilákat měla
především odborníky vysoké úrovně v roce
1987 a 1989. Nicméně, vzhledem k obtížné
ekonomické situaci, byl TransPublic zrušen.
V lednu 1987 bylo Palexpo rozšířeno o novou
halu číslo pět, která rozšířila plochu asi o 30%.
Avšak ani to nestačilo k pokrytí požadavků na

prostor pro největší výstavu v Ženevě. Proto
byla v roce 1995 postavena další hala s číslem
sedm na druhé straně dálnice a to těsně před
zahájením 65. ročníku Autosalonu. Tato hala
je s hlavní budovou propojena stometrovou
krytou chodbou. V roce 2002 byla, rovněž na
druhé straně dálnice, postavena hala číslo šest.

byla dosud rekordní návštěvnost 747.700
lidí zaznamenána v roce 2005 u 75. ročníku, kdy Autosalon v Ženevě slavil svoje
100. narozeniny.
Koncem roku 2008 propukla světová ekonomická krize, čemuž nebyl ušetřen ani automobilový průmysl.
Navzdory těžkým časům se klíčoví výrobci
rozhodli účastnit veletrhu i
nadále. V letech 2009 a 2010
návštěvnost klesla pod 700.000,
avšak o rok později opět stoupla
na skvělých 735.000, druhý nejúspěšnější ročník v historii.
Veletrh Autosalon se koná v
Ženevě i nadále rok co rok,
zatímco podobné akce ve
Frankfurtu, Paříži a v Tokiu se
zpravidla odehrávají jednou za
dva roky. Organizátoři sice v
minulosti také zvažovali tuto variantu, nakonec se však rozhodli
tradici nezměnit. Autosalon se
totiž pyšní nejen skvělou organizací a mezinárodní pověstí, ale také ideálními podmínkami
pro svobodnou mezinárodní hospodářskou
soutěž.

Hranice 700.000 návštěvníků veletrhu
Autosalon byla pokořena v roce 2000. Poté

Text: Adéla Benešová z web. stránek
www.auto-zimmerli.chger_details_2003/86_Auto_Salon_Genf.html
Foto: Autosalon Geneva Opel, pixabay.com, kód: 1861639
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

18.-19.03.2017

Sokol Luzern Lyžařský víkend

26.03.2017 v 16:00

Literární večer s Janou Marií
Jarolímkovou

Kde
Melchsee-Frutt
Ses. Čarnecká, 079 219 78 52
ludmila@dbservice.com
Galerie Krause, 8330 Pfäffikon-ZH,
Tumbelenstrasse 37

30.04.2017. v 18:00 Večery u lampy

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

8 - 9.04.2017

SNOWPENAIR festival

www.jungfrau.ch

11.03.-20.05.2017

42. Internationale Jazzfestival

Bern, www.jazzfestivalbern.ch

13.03. - 18.03.2017

Arosa AlpineHot-Air Balloon
Week

Arosa, www.arosa.ch

22.03.17 - 26.03.17

Saas-Fee FilmFestival

www.sfff.ch

01.04. - 14.05.2017

Tulip Festival

Morges, www.morges-tourisme.ch

17.04.2017

“Zwänzgerle”- tradiční
velikonoční zvyk

Zürich, www.zuerich1.ch

18.03.2017

Ringkuhkampf im Schnee

Leukerbad, www.torrent.ch

22.02.-30.06.2017

Velkolepá výstava o lidském těle

Výstaviště Praha Holešovice,
www.bodyexhibition.cz

18.03.2017

39. Kerzerslauf

Kerzers (Freiburg)

19.03.2017

39. Rhylauf

Oberriet (St. Gallen)

01.04.2017

39. GP der Stadt Dübendorf

Dübendorf (Zurich)

08.04.2017

2. NightRun.ch

Wallisellen (Zurich)

09.04.2017

15. Zürich Marathon

Zürich, www.zurichmarathon.ch

Závody v běhu:

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

1) Objednávám Zpravodaj
2) Zaplatím Zpravodaj:

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

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

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

!

POZOR!!! Upozorňujeme naše čtenáře, že konto CreditSuisse je zrušeno
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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 generacím dalším.
„Almanach“ Svazu spolků Čechů
a Slováků ve Švýcarsku byl vydán
v roce 2016 vlastním nákladem a je
nadále 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

51

Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Impressum
Redakce - vedoucí redaktor:
Adéla Benešová,
e-mail: zpravodaj@svaz-spolku.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: viz adresa administrace
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld,
Jan Edward Hýsek, Václav Günter
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
Fax:+41(0)44 833 59 04,
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Jan Edward Hýsek,
e-mail: jan.hysek@yahoo.com
Administrace (předplatné, změny adres,
nové přihlášky na odběr, odhlášky,
informace, adresa redakce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e-mail: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch
Inzerce: Silvie Krčková
e-mail: inzerce.zpravodaj@gmail.com
Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-,
v Evropě (mimo Švýcarska)SFr 60.nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.
Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků
ve Švýcarsku
Verband der Vereine der Tschechen und
Slowaken in der Schweiz.
Webová stránka:
http://www.svaz-spolku.ch
Obálka: Hana Blašková
Fotografie na obálce:
Z archivu P. Kunčara
Tisk: Gastropress
Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 dní před ukončením měsíce.

Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy
5 dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém
formátu, nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word
(.doc), textový formát (.txt). Emailová adresa je uvedena
v Impressum.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě v rozlišení
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a to
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením
autora. Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného
autora, je nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu.
Takové příspěvky nebudou zveřejněny.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.
V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování, apod. Při
nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, která si
vyhrazuje právo na krácení a stylistickou a gramatickou
úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován
honorář.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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