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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
chtěla bych připomenout, že v červenci a srpnu vychází dvojčíslí, které se k Vám
dostane v půlce srpna.
Z důvodu letních dovolených je uzávěrka pro letní dvojčíslí již o něco dříve a to

14. července 2017. Proto Vás žádám o zaslání příspěvků před tímto termínem.
Mnohokrát Vám děkuji.

Také bych chtěla přivítat a poděkovat zkušenému politologovi Petrovi Sokolovi,
který se nám nedávno nabídl, že bude do našeho časopisu rád přispívat politickými
články a to z českého a slovenského prostředí. Jeho článek a medailonek najdete již
v tomto čísle a to na straně 40-42.
Děkujeme.
Přeji Vám všem krásné letní prázdniny a v srpnu se opět setkáme u Zpravodaje.
Red. Adéla Benešová

***
Prosíme ty abonenty, kteří ještě nezaplatili předplatné na rok 2017, aby tak učinili
v co nejkratší možné době. Složenky byly přiloženy v obálce Zpravodaje č.12/2016.
Děkujeme těm, kteří přispěli na zachování Zpravodaje větší sumou, než je výše předplatného. Moc si toho vážíme.
Redakce a administrace Zpravodaje

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
2
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Beseda Svatopluk Čech Zürich a Husův sbor
Čechů a Slováků ve Švýcarsku
zve všechny krajany a přátele na tradiční

Pouť k Husovu kameni

kde spolu s přáteli z Kostnice vzpomeneme památku Mistra Jana Husa

ve čtvrtek 6. července 2017
16.00 hodin výstava Hus a Luther v Husově muzeu (fakultativně)
17.00 hodin přednáška v Aule Palmenhaus (naproti Husovu kameni)
historik Pavel Soukup, Ph.D., Praha: Jan Hus, život a smrt kazatele
18.00 vzpomínka a položení věnců u Husova a Jeronýmova kamene
Těšíme se na Vaši účast
Přímý vlak Zürich-HB 14.37 – Konstanz 15.54
S přestupem ve Weinfelden: Zürich-HB 15.07 - Konstanz 16.33

PŘEKLADY

čeština, němčina, ruština
Velká zkušenost a rychlé vyřízení konzulárních,
právních a privátních dokumentů včetně úředního ověření,
úřední překladatelka a tlumočnice
INZERCE
u nejvyššího soudu v Curychu,
registrovaná na Velvyslanectví ČR v Bernu
Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30
E-mail: jaroslavaberger@bluewin.ch
www.tschechisch-deutsch.ch
08-01-007

Kultura

Památník rodičům Wintonových dětí
v Praze

D

ne 27. května2017 odpoledne ve čtyři
hodiny byl v hlavní chodbě Wilsonova
nádraží (Hlavní nádraží) v Praze odhalen
Památník rozloučení (Farewell Memorial).
Tento neobvyklý památník postavily dvě
Wintonovy děti, dnes dámy v nejlepším
věku, jako výraz poděkování a úcty ke všem
rodičům, kteří dík siru Nicholasu Wintonovi
zachránili svoje děti před tím, čemu sami
podlehli, tedy smrti v některém nacistickém
koncentračním táboře.
V roce 1939 zajistil tehdy v Praze pracující
úředník pan Nicholas Winton vypravení

třech zvláštních vlaků s převážně židovskými
dětmi z Prahy do Londýna. Čtvrtý již
vypravit nestačil, neboť začala oficiálně
druhá světová válka a vlak nevyjel. Za tento
čin byl skromný pan Winton později, teprve
v 21. století povýšen do šlechtického stavu.
Na památník sebraly peníze a nechaly postavit paní Zuzana Marešová a Lady Milena
Grenfell-Baines, které se také s vděčností
slavnostního odhalení památníku osobně
zůčastnily.
Památník rozloučení je přesná replika dveří
z osobního vagonu III. třídy řady Ca, tedy

Foto: Wintonovy děti u památníku
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stejného, jakým v roce 1939 vycestovaly
děti do Londýna. Tvůrcem dřevěných dveří
s vnějším oplechováním je pan Jozef Majtáň,
restaurátor z Topolčan.

ven, ty bylo nutné přilepit, naopak dětské
ruce jsou jakoby vtisklé dovnitř z druhé
strany“.

Skleněnou tabulku o velikosti 40x80 cm
vyrobil sklář pan Jan Huňát z olovnatého
křištálu. Jako modely posloužily právě ruce
paní Marešové a Lady Mileny GrenfellBaines. Otisky malých rukou patří právě
jejich pravnoučatům. Pro oboje otisky si pan
Huňát jel osobně do Velké Británie a ještě
upřesňuje: “ Dospělé ruce vystupují z okna

„Ruce jsme zvolili jako symbol loučení,
ale naším přáním je, aby v budoucnu nemusely být jen symbolem loučení ale i vítání“.

A paní Marešová s vděčností na závěr říká:

Celý památník má připomenout trauma
překonání rodičovské lásky oproti víře, ze
odloučením se od dětí jim pravděpodobně
zachráníme život.
Autor textu a fotografií: Ing. Jan Edward Hýsek

Foto: památník
Zpravodaj 6/2017
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Česká literatura v Curychu
Petra Hůlová: Literární večer ve Slovanském semináři Curyšské univerzity

V

ystoupení Petry Hůlové na půdě
Curyšské univerzity 18. května 2017
začalo představením této renomované
autorky, která se už před 15 lety stala
ve svých třiadvaceti letech prominentní
představitelkou současné české literatury
poté, co vyšel její román s mongolskou
tematikou Paměť mojí babičce (2002).
Od té doby Hůlová napsala sedm dalších
knih, ale důležité samozřejmě není jejich
množství, nýbrž osobitý charakter jejího
vypravěčského přístupu. Hůlová pozoruje
své postavy na jedné straně velmi zblízka,
detailně a pozorně se ponořuje do jejich
světa po stránce jazykové i vzhledem
k jejich postojům a myšlenkovým operacím.
V románu Umělohmotný třípokoj (2006)
se dokonce pustila do ošemetné detailní
analýzy lidské sexuality. Zároveň s touto
blízkostí se ale v jejím vypravěčském stylu
projevuje i schopnost poodstoupit
od svého objektu — ať je to postava
nebo prostředí — a pohlížet na
ně jako by z velké vzdálenosti,
což umožňuje uvidět je v novém
světle širších souvislostí, které by
jinak nemohly vejít do “záběru”
vyprávění. Tento “nadhled” má jednak
povahu teritoriální — česká autorka
lokalizuje své příběhy nejen do
6

Mongolska, ale také do New Yorku (Cirkus
Les Mémoires, 2005) nebo do ruské tajgy
(Stanice Tajga, 2008). Kromě toho jde ale
o nadhled autorského postoje, který se od
detailu dokáže odpoutat k zobecnění.
Jedním z témat večera byla mezinárodní
recepce autorčiny tvorby. Hůlová měla
štěstí, že se překladu její první knihy ujala
renomovaná bohemistka a autorka ceněné
disertace o českém poetismu Christa
Rothmeier, z jejíž dílny vzešla kniha
s titulem Kurzer Abriss meines Lebens in der
mongolischen Steppe (2007). Román Cirkus
Les Mémoires vyšel pod titulem Manches
wird geschehen v překladu Michaela
Stavarice, který přeložil také “sibiřský
román” (který se ovšem odehrává také
v Dánsku) — a to pod názvem Endstation
Taiga (2010). Obzvlášť dobře si autorka
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rozumí se svou aktuální překladatelkou, jíž
se stala Doris Kouba, z její dílny vzešla kniha
Dreizimmerwohnung aus Plastik (2013)
a plánují se i další překlady. Premiérou
na americkém knižním trhu byla autorčina
prvotina pod titulem All This Belongs to Me
(2009) o jejíž znění v americké angličtině
se postaral renomovaný překladatel z češtiny
Alex Zucker.
Třetí dominantou večera se pak stalo
zatím poslední dílo Petry Hůlové, její
divadelní projekt Buňka číslo (2016), který
se v současné době uvádí v pražském Studiu

hrdinů, divadelním prostoru ve Veletržním
paláci. Text byl také vybrán pro letošní
scénické uvedení na pódiu berlínské
Festspiele, kde se jeho režie ujal cenami
ověnčený stuttgartský divadelník Armin
Petras. V tomto textu, z kterého autorka
také předčítala a jehož se týkala značná
část živé besedy, jde o českou identitu a její
posuzování v rámci práce fantaskní skupiny
intelektuálek, které zároveň svými monology
mapují českou současnost po stránce
jazykové, civilizační i společenské. Tato
místy až politická dimenze není Hůlové cizí,
naopak. Sama se dokonce přímo angažovala
v politické straně Zelených, hlavně ale trvale
projevuje pozorný zájem o sociální dění a
někdy do něj přímo zasahuje. Spoluzaložila
například Asociaci spisovatelů, která chce
autenticky hájit roli spisovatelů i v současné
době, upřednostňující před psaným slovem
digitální medialitu, kdy se literatura zdánlivě
stala okrajovým hobby v subkultuře
knihomolů. Tvorba, ale i občanské postoje
Petry Hůlové dokazují pravý opak: literární
tvorba a osobnosti, které ji vytvářejí a
obklopují, mohou nabídnout mnohem víc,
než produkci poutavých příběhů.

Setkání spolupořádali: Slavisches Seminar Universität Zürich, Beseda Svatopluk Čech, Český
klub Curych, podporu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Autor: Tomáš Glanc, vědecký spolupracovník projektu "Performance Art in in Eastern Europe
(1950-1990)", lektor češtiny na Univerzitě v Zürichu (Uni Zürich)
Fotografie: Petra Hůlová, autorka: Lenka Semecká, Český klub
Zpravodaj 6/2017
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Zpravodaj

Jelikož je tu Zpravodaj pro Čechy a Slováky již bezmála padesát let, opět ho oslavíme dalším
přiložením jednoho z článků vydaného v době, kdy se Zpravodaj ještě batolil.

Dopis matky synovi, psaný 10. září

M

ůj nejmilejší, připadám si jako
Golem. /…chvíli plakal, chvíli dopis
psal/. Už je to téměř dva měsíce, co jsme se
rozloučili, a mně se zdá, že to bylo včera,
přestože jsme za tu dobu prožili věci, které
by našim dědům byly stačily na několik
životů. - Pokusím se Ti to všechno popsat,
když naděje na brzké setkání je malá. Bude
to asi dost zmatené, to víš, hubou vládnu
lépe než perem a rozčílení minulých týdnů,
smutek přítomnosti a strach z budoucnosti
nejsou zrovna nejlepšími pomocníky při
psaní dopisu, který by chtěl být co možno
nejpřesnějším obrazem toho, co jsme tu
prožili a prožíváme. - Zbytek pobytu na
horách byl ve znamení jednání v Čierné a
v Bratislavě. Pocity, které jsme při tom měli,
byly podobné asi vašim, - strach a naděje,
naděje a strach, představy a dohady a někde
na dně srdce víra, že to přece jen dobře
dopadne, že zas jednou v dějinách myšlenka
zvítězí nad mocí a že zas budeme moci
svobodně dýchat. - Do Prahy jsme se vrátili
28. července, šťastně a radostně jsme se sešli
na letišti s tátou, přestěhovali babičku k nám
a život vypadal docela růžově. 2. srpna
odletěl Mírek do Kanady a Eva s dětmi
přijela sem, protože u ní v bytě bydleli
Schmidtovi. Ti byli ohromně milí, ovšem
poněkud únavní tím, že naší společnosti
8

dávali přednost před všemi krásami Prahy
i okolí, takže byli u nás denně. Dík Evě,
která převzala starost o děti i babičku a větší
část domácnosti se to zvládlo a byl to moc
hezký týden. Pozvali nás k nim do Calwu a
se slzami v očích nás ubezpečovali o svém
nehynoucím přátelství k Čechům vůbec,
a k nám zvláště a odjeli s představou, že je
naše země zemí budoucnosti a že by se od
nás všichni měli učit, co je socialismus. Pak
byla ještě kouzelná neděle, kdy dům byl
plný hostí, kteří k nám vytáhli za sluncem.
No a pak bylo pondělí. V úterý odjel táta
do Prahy, babička dostala těžký žlučníkový
záchvat a tak jsem ji odvezla do Motola,
odpoledne přijela za Evou Jana a k večeru
Věra s Evičkou - já jsme byla z babičky
dost vyvedená z míry, tak jsem si vzala
své algeny a ulehla. - Vzbudila mne Eva se
slovy: “Matko, vstávej, jsme obsazeni!” Bylo 5,15 ráno. V první chvíli jsem myslela,
že přijeli ještě nějací hosté a že se po mně
žádá, abych jim povlékla zbývající dvě volné
postele, leč zapnuté rádio mne dlouho v
tomto sladkém omylu nenechalo. - První
pocit bylo ohromení, pak přišlo zoufalství.
Takové to zlé, černé zoufalství, kdy člověk
má pocit marnosti a zbytečnosti všeho, kdy
se cítí být opuštěn Bohem i lidmi a kdy
má jen jedinou myšlenku: nebýt. Nebýt,
Zpravodaj 6/2017
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nevidět, neslyšet, necítit. Kdy nemůže
plakat, nemůže zuřit, kdy ztratí schopnost
uvažovat, a má jen jedinou myšlenku: to
je konec. Definitivní konec. - A z rádia
se ozývají nějaké hlasy, kolem něho sedí
nějací lidé, děti se probouzí. A rozum i cit
začínají zase fungovat, ještě je život a jsou
povinnosti. - Tak jsem se oblékla a šla pro
housky. Před krámem byla ohromná fronta
smutných lidí, podivuhodně ukázněných,
nezvykle ohleduplných. Housky nebyly,
ale nějaká paní mi přinesla z domu chleba.
- Tak jsem s e vrátila k rádiu. - To jste asi
poslouchali taky, tak Ti nemusím popisovat
tu fantastickou práci, tu nevídanou odvahu
a dokonalou organizaci. - Zoufalství mne
pomalu opouštělo. Zas se odněkud začala
klubat naděje. Celý národ byl jednotný.
Jednotný tak, že to myslím nemá v
dějinách obdoby. Lidé, proti nimž jsme
před týdnem podepisovali rezoluce, se
ukázali hrdiny. Mládež, nad kterou jsme
ještě před měsícem lámali hůl, se chovala
vzorně. Všechny akce byly tak spontánní,
že člověk mohl sotva uvěřit, že je dělá tentýž
národ ustrašených kývalů, který jsme znali
v minulých dvaceti letech. Lidová tvořivost
neznala mezí. Vlasatí chuligáni se proplétali
mezi tanky s balíky novin, spořádání
orgánové vylepovali plakáty a provolaní,
uliční důvěrníci lezli jako opice po štaflích
a odstraňovali tabulky s názvy ulic a čísla
domů /pod heslem: Pošťák to najde, rošťák
ne/. Zátopek v plukovnické uniformě
se všemi vyznamenáními pobíhal pražskými
ulicemi a z bedýnek od margarínu dodával
národu mysli. Školní děti sbíraly podpisy

na výzvy okupačním armádám, závodní
milice hlídaly mimořádný sjezd strany no, co Ti mám psát, do každého občana
téhle země se převtělil sv. Václav, Jan Hus,
Karel Havlíček, Masaryk a Švejk, skloubeni
v nevídaný celek. - Pak se vrátila vláda
z Moskvy. Už to, že se vůbec vrátili, jsme
všichni považovali za velké štěstí a úspěch.
Ke všemu ostatnímu jsme ovšem dosti
skeptičtí. Jednota národa zůstává. Zatím
všechny pokusy okupantů o navázání styků
s občany nebo institucemi se setkávají
s naprostým nezdarem. Noviny už vychází
normálně a zatím se drží. Co přinesou
příští dny je otázka. - O nás Ti jistě všechno
pověděla Eva. Že se nám stýská, je jasné, ale
tím si nekomplikujte život. Pro radost máme
Pepíčka. Karole a Přemyslovi moc děkuji a
strašně na ně myslím. Přemyslovi ten klidný
srpen opravdu vyšel!! Z dárků jsem měla
radost, ale prosím tě, miláčku, mysli na sebe
a nezatěžuj se ještě námi, - jen nám občas
napiš, co děláte a jak žijete. A oč tě prosím,
hleď na své zdraví, to je to jediné, v čem
mám o Tebe starost. Všechny moc líbej a
za mne jim poděkuj. A prosím Tě uvědomuj
si stále, že být vděčným není slabost.
Líbám vás všechny a modlím se za vás.
Tvá máma
Připojuji vysvědčení, které zde máme.
Poroučíme vás všechny do Boží ochrany.
Sami jsme se rozhodli zůstat doma, i když
nevíme, co nás ještě čeká. Mějte se dobře.
Tvůj táta

Text doslovně přepsala ze svazku Zpravodaje z let 1968-1970: Adéla Benešová
Zpravodaj 6/2017
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Čtení na volnou chvíli

II. Milénium

J

e zajímavé, jak mne vzpomínky dohánějí
a někdy i předbíhají. Kolem dvacátého
svého věku jsem si přál dožít se přelomu
století a II. milénia. Představu, jak by to
nové tisíciletí mělo vypadat, anebo jak bych
měl vypadat já, mi má fantazie nesdělila.
Proto se mi mlží vidina budoucnosti. Inu
jako věštitel jsem hald břídil.
Emigrací jsem přišel o mnoho kamarádů
a známých. Nejvíce jsem se zabýval
myšlenkou, jak budou vypadat po patnácti
letech mé milenky, až se se švýcarským
pasem objevím v rodném Brně. Že přijedu
v americkém bouráku a ne ve Škodovce mi
bylo jasné, ale že mé vlasy budou již pěkně
prokvetlé stříbrem, mne nenapadlo. Taky to,
že budu dvakrát ženatý a mít dva kluky, taky
ne. Ani to, že zanechané lásky po těch letech
mne jen stěží poznají a budou taky již
dvakráte, ty čilejší dokonce po třetí vdané.
Určitě budou mít svých ratolestí více než já.

10

Rozhodně jsem lepší zapisovatel
pamětihodností, než věštitel budoucnosti.
Málo z předešlého odstavce se stalo.
Na rodnou hroudu jsem šlápl po sedmnácti
letech a bez švýcarského pasu. Celou tu
dobu jsem vlastnil americká auta a měsíc
před slavnostním příjezdem do Brna mne
pětilitrový Chevrolett Malibu opustil.
Poprvé jsem koupil evropské auto
zn. Mercedes. Čtyřválec s ubohými dvěma
litry obsahu, se nemohl vyrovnat američce.
S osmiválcem o obsahu pěti tisíc kubíků,
jsem urval asfalt, kdy se mi zachtělo.
Z nepřeberného množství milenek jsem
potkal jen jednu, ale ta si vyhledala mne. Jen
s hrstkou odvážných jsem si dopisoval a
hrstka zbabělých se pak ke mně hlásila.
Překvapením pro mne bylo, že neodpovídaly
velikosti a vzdálenosti mé paměti.
Vzdálenost od domu k tramvaji se mi
zdála kratší, tak jako jízda s ní do města.
Do rodného bytu jsem vstoupit
nemohl, bydlí tam již jiný nájemník.
Přijala mne paní domácí s dcerou,
bydlící o dvě parta výš v identickém
bytě. Hned při pozdravu mne trkl
její německý přízvuk, což jsem
si nepamatoval. Obývák mi připadal
malý, oproti tomu ve vzpomínce.
Měl jsem za to, že můj rodný byt
byl mnohem větší, než bydlím zde
v Curychu.
Zpravodaj 6/2017

Čtení na volnou chvíli

Cesta po D1 s 130 km z Brna do Prahy
je směšná oproti 220 km okreskami v
mém mládí. Po absolvování jízdy tam a
zpět, jsem musel škodověnce dokonce
měnit přední tlumiče. Cesta do Svitav za
babičkou bývala pro Oktávku namáhavá
přes Letovický kopec. Dnes je okolo
obchvat, ale přesto mám pocit, že cesta trvá
déle. Na zdolávání tohoto kopce mám dvě
vzpomínky. Jako třináctiletý jsem jel na
kole z Brna do Svitav. Kolo do letovického
kopce jsem pochopitelně tlačil, dolů jízda
už byla odměnou. Po druhé jsem se vracel
od babičky autem a zastihla mne vánice
s ojetými letními pneumatikami. S takovými

se jezdí ve sněhu blbě na silnici, natož do
kopce. Na letovickém kopci se už několika
autům kola protáčela. S drzostí mládí jsem
se pod ním rozjel a slalomem okolo stojících
aut ho zdolal.
Jak mi postupně v rodném městě zanikají
hospůdky, vinárny a kavárny, díky dravému
kapitalismu a ustupují laciným západním
butikům, tak zanikají i mé vzpomínky.
S dvacátým stoletím jsem se rozloučil
o půlnoci ohňostrojem. Rakety vybral syn
a já je zaplatil na stánků Vietnamcům,
zaručeně na 100% zakázané.

Text: Milan Cimburek
Kresba: Pavel Kantorek

***
Předčasný odchod

P

rarodiče často hlídají děti svých
dětí. Hlavně tehdy, jsou-li vnuci a
vnučky hodně malí a matky v zaměstnání.
Ve státech, kde většina matek pracuje, patří
babičky a dědečkové k významnému faktoru
výchovy mladé generace informující
o „starých“ časech. Navazují se také
užší vztahy mezi generacemi. Později
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se prarodiče nezřídka stávají důvěrníky
vnuků a vnuček, protože bývají tolerantnější
k dětem než rodiče.
V dnešní době starších a starších matek
se mohou prarodiče při hlídání omladiny
dostat na hranice svých fyzických možností.
V takovém případě hlídají méně nebo
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vůbec. Matka je pak nucena více organizovat
podle toho, jaké sociální prostředky pro děti
má její zaměstnavatel. Větší podniky mají
pro děti zaměstnanců zpravidla vlastní
sociální zařízení a mohou nabídnout jejich
pracujícím matkám vedle péče o děti i různé
varianty (částečných) pracovních úvazků.
Vezměme nyní případ matky pracující
v menší kanceláři. Její dvě děti hlídají po
jednom půldni v týdnu již nějakou dobu
babičky, které překročily sedmdesátku.
Situace se pro matku přiostřuje, když starší
z hlídaných dcer přestává snášet jednu
babičku. Objevují se u ní psychosomatické
zažívací potíže. Kvůli nim odmítá dále
k babičce chodit. Jako dítě, při vší jeho
spontaneitě, by něco takového nemělo.
Matka však musí brát stav vážně a hledat
řešení. Co počít se zapeklitým případem?
Neposílat dceru k babičce si tato vyloží
jako útok proti ní. Hledat náhradu pro tak
krátkou péči v týdnu nebude jednoduché
a pro nějakou studentku sotva atraktivní.
Řešení by mělo i kvůli placení zůstat
v rodině. Což se zeptat dědečka?

je děda schopný se o obě vnučky i s obědem
a jejich celoodpoledním zaměstnáním
postarat. Pro usnadnění dědova angažmá
hodlala matka oběd předvařit, aby pak porce
pouze ohřál.
Zkušební pokus ale nevyšel. Starší vnučka
tento den zažila nepříjemný výstup
se spolužačkou ve škole. V koutě schovaná
brečela a nikoho, ani dědu nechtěla vidět.
Matka ji k přivítání dědy nepřiměla, nechala
ji „vybrečet“. Že se tak stalo, dědu dojalo
a urazil se. Oblékl kabát a odešel na vlak,
aby podstoupil zpáteční zhruba hodinovou
cestu domů. Nepomohlo ani přesvědčování
mladší sestrou, která si dědu a jeho pohádky
přála. Těsně před odchodem přemlouvala
bez výsledku dědu k setrvání i matka.
Matka respektovala dceru, ale nerespektovala dědu. Považovala podporu dcery
za mateřskou povinnost a část její výchovy.
Lze dědu chápat, že odjel? Nebo měla pravdu matka? Zachoval se dědeček správně?
Samé otazníky, které si musí zodpovědět
každý sám...

Stalo se. Dědeček s občasným hlídáním
souhlasil a domluvili zkušební den. Několika
hodinová generální zkouška měla ukázat, jak
Text: Štěpán Húsek

***
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Žijem si svoj život a je mi .... ako kedy.
Brána

Z

obudila som sa do pekného rána. Leto,
slnko, kohútie kikiríkanie. Bývam totiž
na dedine. Hoci dane platím v meste ako
obyvateľ prímestskej časti. Prímestská časť,
neprímestská časť, je to dedina. Ale páči
sa mi tu. Nie všetko, ale v podstate áno.
Páči sa mi tu, lebo tu zúri namiesto
mestskej komercie tak trochu už zabudnutá
romantika. Za plotom vidím na lúke ovečky
z neďalekého košiara, jazdcov na koni
z jazdiarne sprevádzaných loveckými psami,
pasúce sa kravy z bývalého dedinského
družstva – samozrejme už súkromné
kravy zo súkromného družstva. Na pašu
a prechádzky nechodia všetci naraz. Pekne
postupne. Ráno ovce, popoludní kravy
a podvečer jazdci. Aby si neprekážali. A ja
aby som mala kulisu ku káve na terase.
Tiež je mi príjemné trochu jednoduché
vnímanie sveta miestnymi starousadlíkmi
– väčšinou už dôchodcami. Pripomína mi
to detstvo. Celá tá atmosféra ma upokojuje.
Život tu však beží ako všade inde.
Napríklad dnes.
Zobudila som sa do pekného rána, ale len
kým nezazvonil telefón. „Musíme dnes
zrušiť hodinu, mám poradu. Dohodneme
si iný termín?“ Som učiteľka angličtiny
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a baví ma to. „Dobre, môžeme aj hneď“.
„Fajn, o pol hodiny u Vás“.
Do frasa, veď nie som nalíčená, oblečená,
nemala som kávu.... Moja chyba, čím viac
času mám ráno, tým je to horšie. Tak šup,
šup – mám na to 15 minút, ďalších 15 potrebujem na cestu do firmy. Poznáme to všetky, kúpeľňa, šatník, kuchyňa, WC – super.
Stíham to. Konečný make-up príliš nekontrolujem, od určitého času radšej nie.
A ak áno, tak najradšej v kúpeľni. Kúpeľňa
je mojou obľúbenou miestnosťou v dome.
Je tam menej svetla a s pribúdajúcim vekom
sa mi zdá, že stále vyzerám dobre. Staroba je
milosrdná, slabne mi zrak a tak si nevidím
tie hnusné vrásky okolo očí a úst.
Možno preto mám tie vrásčiská, že neverím
na drahé krémiky so zlatom, či perlami – tie
si ja radšej dám na krk a do uší. Moja filozofia je „ nekupuj si za drahý peniaz nádej!“
To nie je z mojej hlavy, povedala mi to jedna
Američanka, ktorá bola u nás na katedre na
výpomoc s angličtinou hneď po revolúcii.
A jej to zas povedal manžel. Tiež nebola
mladica.
Som krátkozraká, okuliare nosím z ješitnosti zatiaľ len na čítanie, hoci by som ich už
potrebovala aj na bežnú dennú prevádzku.
13

Čtení na volnou chvíli

Potom to vyzerá v praxi tak, že keď si trhám
obočie v mojej obľúbenej kúpeľni, jedno
oko je voľné – tu trápim pinzetou to obočie
a cez druhé visí krížom polovica z okuliarov. Musím si ich pridŕžať rukou v ktorej
nemám pinzetu, lebo mi padajú, keď nevisia
na ušiach. Vždy sa pri tejto zábavnej činnosti zamknem, lebo keby prišiel môj manžel,
asi by si začal hľadať priateľku, vidiac ma
v tejto nadmieru intímnej a zároveň tragikomickej situácii.
Ak mi veľmi záleží na výzore, tak si tie okuliare pred odchodom z domu kontrolne
nasadím. Niekedy je to síce zúfalo neskoro,
ale tvárim sa, že takto mám presne vyzerať.
Okuliare zakryjú pomerne dosť z nedostatkov make-upu aj vrások. Pre istotu si ich
teda dávam na nos už pri príchode do kancelárií klientov. Aj keď nič nečítam. Moji
klienti totiž väčšinou vidia lepšie ako ja.
A pretože sa držím hesla, že učiteľ má pozitívne pôsobiť celým zovňajškom – tak keď
neoslním šťavnatosťou mladosti, nech je to
aspoň múdrosťou a šarmom dámy v strednom veku.
Teda, som hotová – za 15 minút je to vcelku
rýchlovka – a ideme. Stlačím jeden gombík
- automaticky otvorím garážové vráta,
sadnem do auta, stlačím druhý gombík –
od brány na pozemok, štartér, jednotka,
plyn ideme – buch, škrrrrk – brzda, stojím.
Pripučená garážovou bránou. Do hada.
Zmačkla som iný gombík. Namiesto toho,
aby som otvorila bránu na pozemok,
14

predčasne som si zatvorila garáž. Rozklepú
sa mi ruky aj nohy. Naposledy som mala
nehodu 5 dní po zakúpení nového auta
a stálo nás to 3 000 Eur. Teda poisťovňu, lebo
to bol lízing. Koľko to bude teraz? To bude
poznámok! A škodoradosti! A mám to
vôbec nahlásiť?
Rýchlo skontrolujem škody – nič také
strašné, zlomená anténa – teda to vidím ja.
Technik neskôr videl ešte preliačenú strechu,
odretý zadný blatník – spadol naň sušiak na
prádlo – odretý nosič. Treba odmontovať
čalúnenie, striekať, vytláčať plechy ....– bude
to cca 1 000 Eur. To by som nepovedala, že
jedna anténa stojí taký majlant! Nuž ale,
čo už! Nechcem vidieť poistku na budúci
rok. Ja som pre poisťovňu už asi nežiadúci
element.
Po rýchlom zhodnotení situácie sa rozhodnem, že idem učiť. Učím rada. Je to môj
koníček aj moja práca.
Urobím si prácu, idem do servisu, potom
do poisťovne, potom do servisu, potom
na nákup a domov.
Doma je idylka. Je podvečer, kravy už asi
boli na vychádzke, pôjdu koníky. Možno.
Tie nechodia každý deň. Pozdravím susedku
a nesadnem si na terasu, hoci svieti slnko
a je príjemne. Prečo? Lebo som na dedine.
Na dedine treba robiť! Tak to ide po stáročia
a ani 21. storočie toho veľa nezmenilo.
Na terasu si sadnem až večer, keď budú
miestni sedieť doma pred televízorom,
Zpravodaj 6/2017
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podaktorí v krčme a niektorí už aj v posteli,
aby ma ráno a šiestej zobudili napr.
cirkulárkou...... Tá dedina má síce svoje
čaro, no zas nie vždy. Nie je vari taký celý
život? Veď nie každý deň je prechádzkou

po ružovej záhrade, treba si však vybrať
zo života tie hrozienka, to pozitívne. Budem
sa aspoň o to pokúšať. Ale až zajtra, dnes
už idem na tú terasu.

Autor: Jarmila Baculíková

***
PKZ a neb věk a stáří

J

istě jste někde v německo-švýcarské části
už tuto zkratku zaslechli. Byla-li vyslovena
s hrdostí, znamenalo to, že „interpret/
ka“ dosáhli patřičného věku, tudíž jsou
penzisté. Zněl-li tento výrok sarkasticky
či uštěpačně byli uživatelé mladšího veku.
Na vysvětlenou: PKZ = Pensioniert, Keine
Zeit (což se dá přeložit jako: Penzista,
Kalendář Zaplněný). Kdo z nás si v aktivních
letech a v plné síle, většinou v časové tísni,
neřekl (neslíbil): „Tuto knihu, článek,
koncert, výlet nebo pobyt v lázních, atd.,
si dopřeju, až budu v penzi“. Stávalo se to
s přibývajícími léty často a častěji. A pak je
to tu! Zasloužený podzim života! PENZE!!!
Kde začít, co jsem si chtěl přečíst, naučit,
poslechnout, dopřát…
Jedeme na Bermudy, Maltu, k Pyramidám,
po stopách Etrusků, na „Malé divy“ a kdo
ví kam ještě.
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Prostě samý STRES! Také se stane, že osud
nějakým způsobem o trošku posune ohnisko
paraboly vašeho života a vás přestanou
vábit divy světa, cizích kultur i jejich vůně
a chutě. Zato si začnete všímat a více cenit
rozzářeného pohledu potřebné osoby, které
jste podali šálek čaje nebo kávy. Letmého
doteku díků vetché ruky MS soužené osoby
na vozíčku po procházce v blízkém parku,
nebo úsměvu hluboce dementní, skoro
stoleté bytosti, když jí přitáhnete pokrývku
na ramena za větrného počasí. To je vám
najednou milejší nad jakoukoli mzdu.
Může se vám stát, že najdete v Mailové
sponce prosbu o pomoc v jednom městském
oddělení „Alter und Pflege“ s obyvatelkou
(krajankou), která jim prostě sdělila:
„… už jsem dost mluvila německy, teď
mluvím česky!“, o překlad. Člověk má přeci
jen nějaký čas nazbyt, tak slíbí pomoc.
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Ze začátku jen na požádání ošetřovatelů,
postupem času už pravidelně i několikrát
v týdnu. Najednou je s toho bezplatný
úvazek zvaný „dobrovolný pracovník“.
Každá návštěva, i když se stav svěřenkyně
stále zhoršoval, byla unikátem. Do posledního vydechnutí se snažila, být pro svého
muže vždy upravená, učesaná, prostě krásná.
Zářila mezi ostatními obyvateli jako květ.
Osud chtěl, abych byl i tomu poslednímu
vydechnutí přítomen. Zážitek, který člověka nejen poznamená, ale i utvrdí v poznání,
že každý vděčný pohled této bytosti mi byl
mzdou nejcennější.
Protože se mezi námi, krajany o všem a
každém skoro „všechno“ ví, požádali mě
přátelé a známí z misie o tlumočení skupině českých vedoucích a ošetřovatelek ze
starobního střediska ze severní Moravy.

Přijely do blízkého městečka studovat péčí
v jednom soukromě vedeném středisku péče. Praktikují tam zaopatření podle
„psycho-biografického modelu péče“ pana
prof. Erwina Boehma. Hlavní téze jeho
nauky péče o člověka pramení z poznání,
že od určitého stáří člověk vnímá svět více
skrze své „zážitky“ (vzpomínky z vývoje
do svých 25. let), než reálně.
Byly to dva perné dny. Sám jsem prošel
několika školeními, ale překládat odbornou
látku, když člověk zde mluví jen běžnou
češtinou! To bylo mnohdy nad mé síly.
Kupodivu byli všichni, jak instruktoři, tak
i účastnice kurzu, nadšeni.
Velice mě překvapilo sdělení účastnic kurzu,
že se ve staré vlasti starý člověk teprve
„objevuje“. Odborných středisek péče je tam
poskrovnu. A něco, jako „dobrovolný pracovník“ se nezná. Tak to je
silný tabák…
Končím tímto několik mých
postřehů o stáří.
Snad vám příště povím další,
zajímavé, zážitky.
Děkuji za pozornost.
Váš „dobrovolný pracovník“

Spokojené účastnice kurzu s řidičem
Autor textu a foto: Antonín Vlček
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Uprchlíci? Azylanti? Gefährder? Teroristi?

T

yto otazníky v nadpisu znamenají,
že celá Evropa resp. Evropská Unie EU
neví, co si s více než milionem uprchlíků
/r.2015/ dále počínat. Týká se to především
německé kancléřky /Angely Merkel/, která
se domnívala, že praktické řešení problému
imigrantů bude spočívat ve věčně opakované
formulce ''My to zvládneme'' /''Wir schaffen
es''/.
Zřejmě skutečných ''humanitárních
utečenců'' je asi třetina, zatím co dvě třetiny
připadají na tzv. ''ekonomické utečence'',
včetně odrostlých teenagerů, vyslaných
jednotlivě rodinami či celou vesnicí do
západní Evropy, aby pak za nimi následovalo
rozvětvené příbuzenstvo. V tomto ohledu
je třeba ocenit návrh bývalého britského
premiéra Davida Camerona, který už loni
prosazoval, aby členové zbytku rodiny mohli
za uprchlíkem přijet až po čtyřech letech,
pokud by jejich příbuzný v Anglii v této
době většinou pracoval, integroval se a
nebral pouze sociální dávky.
V Německu byl pro nově příchozí připraven
pečlivý program:
Otec /muž/ by se co nejdříve naučil jazyk,
aby se mohl zapojit do pracovního procesu,
manželka by rovněž absolvovala jazykový
kurz a děti by měly přípravné kurzy, nebo
by šly přímo do školy. Bylo by jistě zajímavé
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a poučné sledovat statistiku, kolik procent
mužů po jedno- či dvouletém pobytu
v nové zemi už pracuje a tím odlehčuje
sociálnímu rozpočtu, kolik procent žen
absolvovalo jazykové kurzy, resp. co
se dosud naučily a kolik dětí navštěvuje
školy. Domnívám se, že pouze školní děti
splňují tento požadavek, zatímco dospělí
plánované požadavky splňují v mizivém
procentu. Není divu. Muži se několikrát
denně modlí a ženy v arabském světě nesmí
bez doprovodu mužů nikam jít. Důvodem
je také nedostatečná či žádná kvalifikace,
jiné náboženské zvyky, jiný tj. intenzivní
pracovní rytmus a celkový zájem o získávání
práce v zemi, kam přišli. Rovněž původně
uvažovaný plán, při neudělení azylu poslat
rychle tisíce až statisíce utečenců ''domů''
se ukazuje jako naprostá chiméra. Německo
si tím připravilo ''sociální problém'',
že se bude muset po několik příštích let či
desetiletí starat skoro o milion lidí. /Wir
schaffen es/.
Srovnáním s našimi počátky v letech 196869 vidíme, že my jsme skoro všichni dostali
po třech měsících azyl, mj. i kvůli bonusu
ČSR po ruské okupaci v srpnu 1968,
ale nedovolili jsme si podnikat cokoliv
proti švýcarským zákonům. Věděli jsme
dobře, že při eventuální žádosti o švýcarské
občanství po dvanácti letech nám bude
17

Názory čtenáře

všechno spočítáno. Byl to propastný rozdíl
proti 80. a 90. letům, kdy přišli do Švýcarska
desítky tisíc uprchlíků z bývalé Jugoslávie,
nebo později z černošské Afriky, kteří svou
budoucnost v Evropě založili na pašování
drog, podvodech a falšování bankovních
poukázek /Nigerie/. Mělo by se dosáhnout
toho, aby za své kriminální činy jim byl
eventuální azyl okamžitě odebrán a aby byli
urychleně posláni ''domů'', odkud přišli.
Dostáváme se k další skupině, to jsou
''Gefährder '' a teroristi, kteří udržují svými
atentáty a přepady občany demokratických
států v nejistotě a strachu. Je pravdou,
že mezi muslimy a teroristy je zakázáno
klást rovnítko, ale na druhé straně je
pozoruhodné, že podobné větší akce a
atentáty, jako Nizza, Berlín, Paříž /podzim
2015/ byly provedeny teroristy, kteří byli
všichni muslimové. V posledních dvou
letech se těmito masakry vyznamenává
obzvláště tzv. Islámský stát /IS hlavně Sýrie
+ Irák/, který by chtěl postupně po celém
světě založit tzv. Chalífát s právem šaría
a s podobnými středověkými nesmysly.
Chalífát naši předkové hrdinně porazili
v roce 1683 u Vídně. Měli bychom se poučit
z historie. Rovněž je pozoruhodné,
že postižené evropské státy včetně USA vždy
teprve reagují na tyto případy /= reakce/
namísto aby jednaly napřed a samy /=akce/.
Myslím, že na tomto úseku by se dalo dělat
mnohem více:
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Je známo, že v rámci IS bojují i mladíci
a dívky mezi 16-20 lety, kteří se nechali
oklamat a přemluvit k cestě do Sýrie
k jednotkám IS. Dělají to většinou
z touhy po dobrodružství, protože nemají
o nic zájem, což plyne z jejich vzdělání
/ maximálně základní škola/.
V dobách největšího rozmachu sloužilo jich
pro IS přes 25 000 /na jaře 2015/. Z nich
byly alespoň dvě třetiny ze severoafrických
států Magrebu /dle policejního žargonu
''Nafries''/. Ale 6000 až 8000 jich přišlo
ze západní Evropy. A v minulých měsících
se jich vrátilo několik set zpátky, většinou
ti s dvojitým občanstvím. Některým
se už služba u IS přestala líbit, ale byli
i jiní, kteří byli posláni zpět s plány
na teroristickou činnost v demokratických
státech /tzv. ''Gefährder''-nebezpeční/.
Před několika měsíci jakýsi ''arabský Edward
Snowden'' /whistle-blower/ z řad IS dal
k dispozici zahraničnímu tisku seznamy
téměř 23000 těchto přišlých dobrovolníků.
Jsou v nich uvedeny podrobné detaily,
proč se rozhodli jít do řad IS a co tam
chtějí dělat: technická služba, nebo jako
bojovník či se nechat vyhodit do vzduchu
při sebevražedném přepadu /většinou
chtěli dělat bojovníky/. Jejich jména,
přesné adresy, čísla občanských průkazů
a pasů, řidičské průkazy a jiné údaje jsou
na těchto seznamech uvedeny. V zemích,
kam se tyto osoby vrátily, prohlašuje policie,
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že tyto osoby sleduje, ale že na kompletní
24-hodinové sledování každého navrátilce
by bylo třeba nasadit 15-20 lidí, což je
nemožné.
Proto je nutno použít jiné metody: zjistit,
kde se kdo vrátil z působiště IS, kde bydlí
/pokud možno/ a pak dohodnout mezi
postiženými západoevropskými státy /i USA
a Kanada/ následující postup /= akce/.
V dohodnutém termínu /den D, hodina H/
provést simultánně v příslušných státech
/ Anglie - Německo - Francie - Benelux Švédsko včetně zámoří/ zásah, přepad a
zatčení stovek těchto islámských navrátilců a
nebezpečných ''Gefährder'', kteří jsou známi
z dotyčných seznamů /23000/. Všechny
zatčené osoby umístit v internačních
/ detenčních/ táborech na 6-12 měsíců a po
celou dobu je vyslýchat, aby se postupně
získala další data a zprávy o organizaci
a hierarchii IS. Důvod: bezpečnost státu
a občanů. Příslušné parlamenty by tento
postup posvětily. Tato akce by trvala
/ zatčení/ maximálně jeden až několik
dnů a důležité je, že by tím západní státy
převzaly iniciativu v boji proti IS /=akce/.
O antiteroristické rezoluci a koordinaci boje
proti IS se na půdě OSN zmínil i prezident
Zeman.
Tímto způsobem by se negativní poměr
patnácti příslušníků, detektivů a policistů
na jednoho navrátilce změnil pozitivně, kdy
jeden příslušník /bachař/ by pohodlně stačil
uhlídat a obsloužit patnáct internovaných
Zpravodaj 6/2017

navrátilců. Při tom by ještě působila
pozitivně půlroční či jednoroční absence
radikálů /hlavně nebezpečných ''Gefährder''/
na jejich stažení z teroristické scény.
Občanům a veřejnosti oznámit, že se tak
bude zacházet s každým, kdo se odváží
odcestovat mezi masové vrahy IS. Jsem
přesvědčen, že napříště by si to každý před
odchodem pořádně rozmyslel, než pojede
k IS /= reakce/.
Německá důkladnost a ''Law and Order''
naprosto zklamaly i v případě atentátníka
Amri, který zabil před vánoci náklaďákem
několik lidí v Berlíně. Nejen že jej pár
měsíců před atentátem policie přestala
sledovat, i když měl být vypovězen a
ihned vrácen do Tunisu. On se dal navíc
zaregistrovat v různých městech jako
uprchlík, takže na sedmi až osmi místech
bral uprchlickou pomoc /přes 300 Eur
měsíčně/. Podobně si vypomáhaly i další
tisíce uprchlíků, kteří aspoň na dvou i třech
místech brali sociální dávky. Nezasloužili by
si tyto peníze více důchodci, kteří pracovali
celý život, nebo rodiny s dětmi, či nemocní?
Zřejmě měl pravdu Donald Trump, když
tvrdil, že Angela Merkel způsobila svou
''Welcome-politikou'' katastrofu, kdy
imigrační úřady nevědí, kolik lidí a jací
přišli, jaké jsou národnosti a jak byli vlastně
registrováni. Tím dochází k paradoxním
případům, kdy např. německý důstojník
Bundeswehru se dal zaregistrovat jako
syrský uprchlík, ačkoliv neznal vůbec ani
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slovo arabsky /Franco A. a další kolegové:
německá důkladnost ???/.
Nemluvě o organizovaném svážení
uprchlíků neziskovkami po moři.

Jak se jednotlivé státy vyrovnávají
s uprchlíky /Austrálie ''boat people'' nebo
Izrael se Somálci a Eritrejci a jiné státy/ psal
ve Zpravodaji podrobně v č.11/15 ve článku
''Náboženství míru - Islám''.
Text: Georg A. Kraus
Spolupráce: Ivana Dang

***
Kdo zásobuje svět zbraněmi ?

V

mnoha částech světa zuří různé války
nebo válce podobná střetnutí. Stalo
se módou, že různé hordy povstalců, kteří
se hrdě nazývají „osvobozenecká armáda“
(koho osvobozují a proč?) bojují nejen proti
oficiálním vládním vojskům, ale mnohem
více terorizují nevinné civilní obyvatelstvo,
které se nemůže bránit. Tlupy, složené většinou z námezdních žoldnéřů nebo z různých
pomatených islámských a maoistických
fanatiků se rozšiřují po celé Africe, Asii a
Střední Americe. Pozoruhodné je, že prakticky ani jeden z válčících států nemá žádný
vlastní zbrojní průmysl. Ale přesto všichni
oplývají nekonečným množstvím nejmodernějších zbraní. Odkud se berou tyto zbraně?
Zabýval se už některý z našich moudrých
20

OSN nebo EU orgánů touto otázkou?
Odvážil se už někdo z těch výborně placených „politiků“ položit tuto otázku nahlas?
Přesto odpověď na tuto otázku je snadná a
všem myslícím lidem na zemi jasná (snad
kromě výše uvedených politiků). Jsou to:
USA, Rusko, Německo, Francie, Anglie,
Izrael, Čína a některé menší ryby (Švýcarsko,
Rakousko, Česká republika atd). Je zajímavé,
že ani v jednom z těchto států se žádná válka
nevede!
Nikoho neudiví, že každé malé dítě v Africe
zná slovo „kalašnikov“ a hlavně ví (asi
z vlastní zkušenosti) co toto slovo znamená.
Jak je možné, že tito bojující ubožáci, kteří

Zpravodaj 6/2017

Názory čtenáře

mají hlad a bídu – přesto vlastní množství
zbraní všeho druhu, včetně drahé munice?
Kdo jim to vše dodává a za jakých podmínek
a proč?
Důvody jsou značně komplikované. Je zřejmé, že celková světová politika není určována osobami jako Obama, Merkelová nebo
Putin. Za těmito postavami stojí v pozadí všemocné
multinacionální průmyslové a finanční konglomeráty,
které určují směr politiky. A
sice takový, aby byl zajištěn
maximální okamžitý zisk
těchto mafiosních organisací. Průmysloví a finanční magnáti pochopili, že i
v tak zvaných „demokraciích“ mohou ovládat svět.

lobbistů) dostatečně velkou část poslanců
v parlamentech – a ti budou pak hlasovat
tak, jak si mafiosní světové kartely přejí.
A demokracie je zachována (nebo vyřazena
z provozu).
Zbrojní průmysl se mohutně rozvinul
během druhé světové války a postupně
se stal jedním z nejmocnějších průmyslových
odvětví. Po skončení
války však nastal problém – co si počít s tímto
obrovským kolosem?
Omezit nebo dokonce
zastavit výrobu zbraní
by znamenalo, že velké
množství lidí ztratí
výborné zaměstnání.
Prudce by stoupla nezaměstnanost, ale (a to by
bylo daleko horší) prudce by klesly zisky
všech velkoakcionářů. A to nelze připustit!
Pokud nechtěly tyto velké státy bojovat proti
sobě (nikdo si nepřál třetí světovou válku
v Evropě) – tak zbývalo jediné řešení: exportovat války (to znamená zbraně a munici)
do celého zbytku světa.

Omezit nebo
dokonce zastavit výrobu zbraní
by znamenalo, že
velké množství
lidí ztratí výborné
zaměstnání.

V afrických a středoamerických státech
je postup jednoduchý: podplatí se vládnoucí president a jeho ministři. Kdyby náhodou
president nechtěl poslouchat, zorganizuje
se (a zaplatí se) tzv. „osvobozenecká armáda“, která nepohodlného presidenta odstraní a dosadí nového (poslušného). V USA a
v Evropě se samozřejmě takový postup použít nedá. Podplatit amerického presidenta
nelze – to by bylo příliš viditelné. Ale je zde
jiná cesta. Je známo, že veškerá rozhodnutí
v „demokratických“ státech určují parlamenty a nikoliv presidenti se svými vládami.
Je tedy jednoduché zkorumpovat (pomocí
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Klasickou ukázkou bylo přepadení
Afganistanu Sovětským svazem. Obrovské
zásoby zbraní v Sovětském svazu mohly
být takto zcela účelně využity. Ale navíc
byla poskytnuta báječná příležitost k tomu,
aby totéž učinil i zbrojní průmysl USA.
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Akcionáři všech zbrojních podniků byli
zachráněni. Ovšem byla započata katastrofa, která trvá dodnes. Aby Sověti neporušili
politickou rovnováhu na středním východě,
musely USA podporovat dodávkami zbraní
afgánské mudžahedíny, kteří bojovali proti
ruské armádě. Po trapné porážce Rusů zbyly
ovšem obrovské zásoby zbraní (amerických
i ruských) v zemi a byly ochotně převzaty
nově se rodícím islámským teroristickým
hnutím Taliban a Al Kaida. A to byl počátek dnešní neřešitelné krize na blízkém
východě.
Ale vývoj pokračoval dál. Po přepadení
Kuwaitu v r.1990 iráckou armádou
Saddama Huseina, považovaly USA za svou
povinnost zasáhnout (šlo o zásoby nafty!!).
Irák byl poražen – ale zde prokázal tehdejší
americký president Bush senior státnickou
prozíravost. Nezničil Saddama Huseina
úplně – nechal ho dále vládnout v Iráku. Bylo
to Bushovi velmi zazlíváno, ale budoucnost
ukázala, že jednal správně. Diktátor Husein
udržel mír a pořádek v Iráku. Tolik státnické
moudrosti ovšem nepředvedl synáček
Bush junior. Přepadením Iráku a likvidací
Huseina se mu podařilo rozvrátit zdánlivý
„pořádek“ v Iráku a v okolí. Výsledek byl,
že důstojníci a vojáci poražené irácké
armády (se všemi americkými a německými
zbraněmi) přeběhli k nově se organizujícím
islamským teroristům – a v zemi nastal
chaos.
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Vyvrcholení této katastrofy nastalo v Sýrii,
kde demonstrující občané (omámení „arabským jarem“) požadovali reformy.
Sýrie byl stát, kde byl po desetiletí relativní
mír a pořádek, udržovaný pevnou rukou
diktátora Hafiza Al Assada. Když Hafiz
cítil, že se blíží jeho cesta k Allahovi,
ustanovil jako nástupce svého syna Baschara
Al Assada (jak je zvykem v královských
rodech a v severní Korei). Synáček Baschar
žil v té době zcela spokojeně v Londýně a
živil se poctivě jako oční lékař. Tatínkovo
dědictví ho překvapilo, ale hlavně zastihlo
ho zcela nepřipraveného na politickou
kariéru jako syrského diktátora. Převzal svůj
úřad ve velmi nepokojné době a bohužel
selhal hned na samém počátku. Kdyby
byl přistoupil na dialog s protestujícími
občany a přislíbil jim nějaké mírné reformy,
mohla být Sýrie (možná) zachráněna.
Ovšem v takovéto situaci je otázka, s kým
měl vlastně Assad jednat? Vzbouřenci byli
naprosto nejednotní a rozpolcení na různé
zájmové skupiny, takže nebyli schopni
se sjednotit na vlastních zástupcích,
kteří by měli pověření s presidentem
vyjednávat. Povinností presidenta Assada
bylo bránit jednotu země před rozkladem.
Proti Assadovi se vytvořila jakási „syrská
svobodná armáda“ a nyní nastal pravý
zmatek. Jak je možné, že demonstrující
občané v Sýrii v překvapivě krátké době
se stali vlastníky ohromného množství
nejmodernějších zbraní, kterými mohli
Zpravodaj 6/2017
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zcela úspěšně bojovat proti oficiální syrské
armádě? Kdo měl zájem na svržení syrské
vlády a kdo byl tak bohatý, že mohl zdarma
věnovat tyto zbraně? Byly to USA, Saudská
Arábie, Katar? President Obama, který
ve svých předvolebních projevech hrdě
prohlašoval, že bude dělat všechno jinak
než jeho předchůdce Bush – udělal nyní
v případě Sýrie stejnou hloupost jako Bush
v případě Iráku. USA začaly dodávkami
zbraní podporovat syrské vzbouřence.
Ovšem „syrská svobodná armáda“
mezitím už prakticky přestala existovat,
protože její členové přeběhli i se svými
(americkými a německými zbraněmi)
do náručí nově se tvořících islámských
teroristických organisací Nusra Front a
IS (Islámský Stát). Opakovala se přesně ta
samá situace jako v Iráku. Aby se situace
zkomplikovala, vstoupily do hry Rusko a
Írán, které podporují presidenta Assada.
Z tohoto zmatku vytěžilo nakonec nové
nebezpečné hnutí: Islámský stát.
Původně vnitrostátní záležitost Sýrie
se změnila na:
1/ oficiální válku Sunnitů proti Šiitům,
2/ střetnutí světových velmocí: USA, Rusko,
Írán, Turecko, Saudská Arábie – z nichž
každý sleduje pouze své vlastní zájmy.
Blázinec v současné době pokračuje:
Saudská Arábie podporuje Sunnity,
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Írán podporuje Šiity. USA podporují
rozpadlou „syrskou svobodnou armádu“
v nepochopitelné zášti vůči presidentu
Assadovi. Rusko a Írán opět podporují
syrské vedení presidenta Assada – ovšem
každý z jiných důvodů. Rusko chce udržet
své vojenské a námořní základny v Sýrii, Írán
se snaží rozšířit svůj vliv na šiitské obyvatele
v Asii. Turecko podporuje Islámský stát
(IS), hlavně z hysterického strachu před
vzrůstající snahou Kurdů založit vlastní stát.
(Počet Kurdů v Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu
se odhaduje na 20 až 30 milionů. Mají tedy
rozhodně větší právo na vlastní stát než na
př. přemnožení Albánci v Kosovu!). Z těchto
důvodů dovoluje Turecko ilegální transport
a prodej nafty z Islámského Státu (IS).
Prodej této nafty přináší IS denně údajně
jeden milion USD zisk. Za tyto peníze jsou
okamžitě nakupovány (americké a německé
zbraně, kterými se všechny bojující strany
v Sýrii a Iráku úspěšně vraždí.
Střelné zbraně mohou při dobrém zacházení
vydržet desítky let a není nutno kupovat
nové - ale munice je spotřební materiál,
který se musí neustále doplňovat. Bez
munice jsou veškeré zbraně bezcenné. Proto
mají tedy muniční továrny pro vedení války
základní význam.
V nedávné době byla ve švýcarských
novinách uveřejněna zpráva, že Švýcarsko
dodalo v r .2015 do Saudské Arábie munici
za 5,5 milionů SFr. Poněvadž IS (Islámský
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Stát), Al Kaida, Nusra Front a další
muslimské teroristické organisace nemají
vlastní zbrojní průmysl, musí kupovat
zbraně a hlavně munici od západních
států. Tyto obchody nemohou samozřejmě
probíhat před očima veřejnosti – musí zde
tedy být nějaký stát,
který tyto obchody
potají a diskrétně (a
ve vlastním politickém
zájmu) zprostředkuje –
a to je Saudská Arábie.
To znamená, že pomocí
munice ze Švýcarska
(a nejen ze Švýcarska)
jsou možná zabíjeni
Syrští, Íračtí a Kurdští
občané – a když se tato
absurdita domyslí do
konce – byli zabiti i lidé
při pařížských atentátech! Někdo přece
musel tu munici vyrobit! Proč policie nikdy
nezveřejní, kdo byl výrobce zbraní, které
byly při atentátech použity? Místo toho jsme
se dozvěděli, že hospodářské zájmy brání
uveřejňovat více podrobností! V jakém světě
to žijeme? Kde obchod a peníze ovládají vše
a nikdo není schopen tomu zabránit! Proto
musí Německo, Švýcarsko a další státy
přijímat uprchlíky, kteří prchají ze Sýrie
před zbraněmi, které tyto státy do Sýrie

dodávají! Výsledek je: miliony uprchlíků do
Evropy a desetitisíce mrtvých. Ale všechny
přebytečné zbraně v USA a v Evropě jsou
s dobrým ziskem využity.
Úspěšné vyřešení této situace je snad
ještě náročnější než zoufalé pokusy zamezit oteplování klimatu
na zeměkouli.

V jakém světě
to žijeme?
Kde obchod a
peníze ovládají
vše a nikdo není
schopen tomu
zabránit!

Pokud se týče náboženské
války Sunnitů proti
Šiitům – je to něco
podobného co Evropa
prožila v 17. století, kdy
bojovali katolíci proti
protestantům. Tato válka
trvala 30 let. Nejsme tedy
o mnoho lepší než naši
islámští souvěrci (všichni
přece věříme na jednoho Boha, neboli
Allaha, neboli Jehovu).
A tak zbývá pouze říci, že na celém světě jsou
již jen dvě (poslední ??) morální autority: je
to papež Franciskus a Tibetský Dalai Lama.
Co ale zmůžou tyto osobnosti proti všemohoucí vládě peněz (které nahradily Boha) a
proti nekonečné hlouposti obecného lidu?

Text: Václav Máder
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Z tvorby krajanů

Dotek Tao
Vítr uvězněný
v mlze
počítá vteřiny
sluneční záře
v tichém spojenectví
nabízí přátelství
a teplo proudí
přes obzory
do údolí
ochutnává kapky rosy
ve voňavé trávě
chladné
jako koupel
u pramene řeky
proudící k dálavám
hladí těla ryb
zahalených v závoji
odlehlém místě
šumí listoví stromů
jež vypráví příběhy
jejich velikost
pokorně se sklání
nad skromným
květem
vonícím do daleka
stal se prvním
prozrazujíc
příchod jara
děkuje zimě
za moudré kralování
kameny na břehu

hladké
tělo hada
objímá
ptačí zpěv
podněcuje klid
v divoké
vodopády
poslední
před spojením
dvou kontrastů
slibuje
nové příběhy
jsou jich tisíce
a posluchači
nikde
jen z dáli
doléhá
náladové hřmění
výletní lodi
každý
jednotlivý člověk
uprostřed
mořských vod
nalézá
své zrcadlení
touhy
se odráží
od hladiny
zkřivené vlnami
svou podstatou
bytí

ocitá se
v prostoru
nahrazujíc
arytmie
lidských srdcí
odlétá
k oblouku duhy
překvapuje
svou nestálostí
odmítá
uznání
a mizí
v okamžiku
poznání
než rozvine
vášeň
aby nezabila
vše živé
prosí
o neviditelný
přísun
vzduchu
slouží těm
kdo jej vyhlíží
hvězdy
uspořádané
na příkaz
vesmírné energie
posílá
odpuštění
nám všem

dovoluje
žít ještě dnes
i zítra
nedává záruky
a neprodává
jen podporuje
běh dní
a záleží
na dohodách
platných
na neurčito
vepsaných
ve vrcholcích hor
a hlubinách vod
plačící sopka
je zpětnou vazbou
pro rodící se
zeminu
s pár kvítky
opanuje
nejsilnější
je ten
kdo pracuje
jedná srdcem
odpouští
nemocným v
bolestech
umí poskytnout
co nejméně
ať vzniká
mnoho.

Autor: Jana Jarolímková
Kniha: Ženská otázka/Frauensache, vydáno r. 2017, 70 str., vel.10x10cm, tvrdá obálka.
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Studium ve Švýcarsku otevřelo Čechům
nové možnosti

J

ak se studuje Čechům na školách ve Švýcarsku? Jaké jsou rozdíly v systému vzdělávání
a jaké šance jim škola nabídla? O své zkušenosti se v rámci Švýcarských dnů v Praze
podělilo na přednášce několik studentů.

Petr Jiskra, Anna Laura John a Dana Černá
jsou každý v jiné fázi života. Dana Černá
už má magisterské studium ve Švýcarsku
za sebou a čeká ji nová pracovní výzva.
Anna Laura John právě studuje a Petr Jiskra
začal pro svoji švýcarskou školu HTMi,
která se věnuje hotelovému managementu,
pracovat. Předtím působil několik let
po hotelích v Čechách i ve světě.
„Teď jsou to tři roky, co pracuji pro školu
a dělám pro ni aktivní marketing. Dělám
přednášky, chodím na veletrhy, potkávám
se se studenty, s jejich rodiči a dělím se s nimi
o svůj zážitek ze studia ve Švýcarsku“.
Jak jste školu vybíral? Kde jste se o ní
dozvěděl?
„Pro mě to bylo docela jednoduché, protože
táta je kuchař. Já jsem v Čechách vystudoval
střední hotelovou školu. Pak jsem dělal
v zahraničí vysokou školu v oboru obchod
a management, ale už tehdy jsem věděl,
že se chci vrátit do oboru hotelnictví a
gastronomie. A když jsem se rozhodoval,
tak jsem vybíral mezi školami ve Švýcarsku“.
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Jaké byly první zkušenosti?
„Já jsem to vzal docela poctivě. Byl jsem
se tam podívat ještě před tím, než mě přijali, abych si ten kampus prohlédl, popovídal si s pár studenty. Takže už jsem věděl,
do čeho jdu. Je to hotelový kampus, kde studenti bydlí, stravují se a zároveň se vzdělávají. To byl asi ten největší šok“.
Jak vám vyhovoval styl pět měsíců učení,
pět měsíců praxe?
„Perfektně. Neztrácíte čas s ničím. Jste pět
měsíců na kampusu, kde máte veškerou
výuku kondenzovanou, co nejvíc to jde.
Soustředíte se na tu akademickou část. Pak
máte na stáži regulérní zaměstnání. Máte
veškeré benefity jako je mzda, ubytování,
strava, oblečení a tak dále. Ale také samozřejmě zodpovědnost. Máte možnost aplikovat vaši akademickou znalost do reálného
obchodního prostředí. A to si myslím, že je
neskutečně cenné“.
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Jaké bylo národnostní složení? Byl jste
jediný Čech ve vašem ročníku nebo vás
bylo víc?
„Když jsem tam byl já, tak jsem byl jediný
Čech, ale za dobu, co jsem odpromoval a
odešel ze školy, tak Čechů je tam víc a víc“.
HTMi je škola zaměřená na gastronomii.
Měli jste tam třeba ukázku národního
jídla?
Určitě. Skoro každý pátek se pořádá kulturní
večer, kdy studenti z jedné země nebo regionu uvaří tradiční jídlo, řeknou něco o své
zemi, zatancují, zazpívají a společně přiblíží
svoji kulturu těm zbývajícím třiceti nebo
čtyřiceti národnostem. Já jsem vařil svíčkovou. Myslím, že knedlíky se úplně nepodařily, jak si vzpomínám“.
Jak čeští studenti řeší školné, které
se rovná ceně pražského bytu?
„Je to samozřejmě investice. Padlo na to stavební spoření, které mi rodiče spořili právě
na byt. Měl jsem něco naspořeného a ještě
jsem si musel půjčit. Ale do čtyř let jsem
všechno splatil a de facto teď už z toho další
zbytek života budu jenom těžit“.

Švýcarka Anna Laura John se naučila česky
ve školce.
Když promluví Anna Laura John, říkáte si, že je to krajanka, která žila dlouho
ve Švýcarsku, a má trošku přízvuk. Ona je
přitom rodilá Švýcarka, která naopak žila
v Česku a česky umí perfektně.
Zpravodaj 6/2017

Kde jste se česky naučila?
„Já se naučila česky ve školce. Přijeli jsme
sem, když mi byly tři roky, a protože jsem
si chtěla hrát s ostatními dětmi, tak jsem
se naučila česky“, říká Anna Laura John,
která se rozhodla studovat informatiku.
Jaké zaměstnání měli v Česku rodiče?
„Oba pracovali v hotelnictví a moje máma
teď má obchod se švýcarskými sýry. Já teď
studuji v Curychu, můj starší bratr v Ženevě,
ale teď je na výměnném pobytu v Austrálii.
A můj mladší bratr a rodiče bydlí v Praze“.
Proč jste se rozhodla vydat zpět
do Švýcarska?
„ETH je jedna z nejlepších univerzit
na světě. Říkala jsem si, že když mám
tu možnost, tak to chci zkusit. Když mě
vezmou bez přijímaček, tak tam odjedu.
Přijímací zkoušky jsou moc náročné, musela
bych se učit celé prázdniny, a ani pak bych
si nebyla jistá, jestli se tam dostanu. Tak
jsem si řekla: buď to klapne, anebo zůstanu
tady“.
Znala jste českou školu, přišla jste do švýcarské. V čem byl největší rozdíl?
„Ze Švýcarů jsem znala jen moji rodinu.
Když jsem tam přišla, zjistila jsem, že Švýcaři
jsou úplně jiní než Češi. Nedokážu popsat
v čem, ale jsou jiní. Trvalo mi velmi dlouho,
než jsem si na to zvykla. Složitý byl i jazyk,
protože termíny v matematice znám v češtině. Trvalo mi například několik týdnů,
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než jsem pochopila, jak se řekne číselná
osa. Dokud to profesor nenakreslil na tabuli, tak jsem si to nedokázala spojit. Rozdíl,
alespoň to slyším od mého mladšího bratra,
je ve větší volnosti. Oni nám říkají: hlavní,
co musíte udělat, je ta zkouška“.

Rakousko a Švýcarsko. Musela jsem mít
dobrý prospěch, nějakou praxi v oboru,
doporučující dopisy od vyučujících z vysoké
školy, zajímavý motivační dopis a zkoušku
z angličtiny“.

Vy jste prožila de facto svůj život v Česku.
Kde jste víc doma?

„Bylo překvapující, jak příjemně se k nám
všichni chovali. A také to, že v prvním
semestru jsme dostali dvanáct předmětů. Já
jsem v Čechách měla šest, a myslela jsem si,
že to je maximum, co zvládnu. Když jsem
viděla, že budu mít dvanáct a ještě v angličtině, navíc úplně jiný systém studia, tak to
bylo největší překvapení“.

„To je těžká otázka. Když jsem v Česku,
tak se cítím víc Švýcarkou, a ve Švýcarsku
víc Češkou. Ještě jsem byla na výměnném
pobytu v Chile, tak je ve mně část Chilanky.
Nikde nejsem doma, a zároveň všude.
Já myslím, že doma znamená tam, kde jsou
lidi, kteří mě chápou, a akceptují takovou,
jaká jsem“.

Dana Černá: Byla jsem na škole jediná česká
studentka.
Dana Černá skončila před rokem a půl studium na univerzitě v Churu, což je hlavní
město kantonu Graubünden, a čeká ji nová
pracovní výzva.
„Univerzita se jmenuje HTW Chur. Já jsem
studovala mezinárodní obchod na Vysoké
škole ekonomické. Vystudovala jsem bakaláře a tři semestry magisterského oboru.
Ve třetím semestru jsem se dostala právě
do Churu. Takže jsem se po třetím semestru
ze čtyř rozhodla, že vzdám studium v Česku.
Věděla jsem, že chci studovat v Evropě,
nejlépe ve státě, kde se mluví německy a
vyučuje se v angličtině, a to je Německo,
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Co bylo pro vás největším překvapením?

Kde jste při studiu bydlela?
„Studijní oddělení si s vámi dopisuje
emaily, a dává vám různé tipy na to, jak
můžete shánět ubytování, anebo tipy na
rodiny, které nabízejí pokoj pro studenty.
To pro mě byla nejlepší volba. Neměla jsem
možnost jet se z Prahy jen tak podívat na byt
v Churu ve dvě hodiny ve čtvrtek. První rok
jsem bydlela u profesorky španělštiny z naší
školy, u její rodiny. Po prvním roce jsem
zjistila, že už jsem dost zralá na to bydlet
sama, tak jsem si našla malinký byt na vinici
ve vesnici kousek od Churu. Já jsem na škole
byla jediná česká studentka, což byl pro mě
důležitý faktor, když mě přijali. Já jsem
nechtěla, aby tam byli Češi, to pak člověk
mluví česky, a já jsem chtěla maximálně
využívat němčinu a angličtinu. Ale díky
našemu děkanovi jsem se setkala s jedním
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absolventem mé školy, který tam studoval
pár let přede mnou. S ním a jeho rodinou
jsme dodnes velcí přátelé“.
Jak vám škola pomohla při hledání
zaměstnání?
„Není problém sehnat práci. Zkusila
jsem pracovat v různých firmách, které
potřebovaly lidi s angličtinou a němčinou.
Ale zjišťuji, že jsem typ, který potřebuje
dělat něco více kreativního. Teď jsem
dostala možnost pracovat ve Švýcarsku
v Churu na univerzitě, kde jsem studovala,
takže za čtrnáct dní tam odjíždím pracovat
na tři měsíce. Budu tam dělat projekt pro
německou leteckou společnost Lufthansa.
Budeme jim vytvářet nový koncept, takže
na to se moc těším“.

Soudržnost Čechů v zahraničí pořád ještě
funguje.

Dana Černá, XING Lida

Platí ještě, že Češi v zahraničí drží při
sobě?

Podle Petra Jiskry občas na Čechy, zvláště
v oboru gastronomie narazíte:
„Většinou je to vřelé setkání. Vzpomínám si,
že jsme s naší školou potkali jednu slečnu,
která pracovala v hotelu na recepci. Další
den jsme zašli na kávu a bavili se, jestli
bych nemohl pracovat v tom hotelu. Nějaká
soudržnost Čechů v zahraničí pořád ještě
funguje“.
Trvale teď žijete ve Švýcarsku nebo
se pohybujete po světě?
„Zrovna teď v dubnu jsem se přestěhoval
do Holandska. Jednu třetinu času trávím
v Holandsku, jednu třetinu v Čechách, a
jednu třetinu na cestách, protože mám
na starosti pár zemí v Evropě, ale zároveň
i v Africe“.

Petr Jiskra, LinkedIn

Anna Laura John, Google

Autor: Zdeňka Kuchyňová, Český rozhlas
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Príbeh o včelách

V

oľný preklad krátkych úryvkov z knihy, ktorá vzbudila veľký medzinárodný rozruch
a bola vyznamenaná nórskou kníhkupeckou cenou :

Maja Lunde: Príbeh o včelách

Zážitky pani Tao
Okres 242, Shirong, Sichuan, Čína,
rok 2098
Ako znetvorené vtáky balancujeme
na vetvách stromov, s plastovou nádobou
v jednej ruke, s pierkom v druhej. Pomaly,
čo najopatrnejšie leziem smerom hore.
Oproti druhým ženám z pracovnej skupiny,
sa nehodím na túto prácu. Nemám útlu
postavu a chýbajú mi jemné pohyby. Predsa
tu musím pracovať 12 hodín denne...
Stromy sú veľmi staré, vetvy krehké, lámavé,
ako tenké sklo pukajú pod mojou váhou.
Opatrne sa otáčam, aby som žiaden
nepoškodila. Starostlivo si volím vyššie
položené konáre a leziem čoraz vyššie,
až konečne nájdem stabilnú, aj keď nie
pohodlnú pozíciu v korune stromu. Odtiaľto
dočiahnem aj tie najvyššie kvitnúce kvietka.
Až neskôr sa ukážu výsledky našej tvrdej
práce, keď sú stromy ťažké od zrejúceho
ovocia...
Každé ráno nám naplnia plastikové nádoby
presne odváženým množstvom ľahkého,
zlatého drahocenného peľu. Na túto prácu
treba neuveriteľné množstvo ľudí, veľa,
30

veľmi veľa šikovných rúk. Každý jednotlivý
kvet opeľujeme ručne s kuracím pierkom.
Po dlhoročnom testovaní sa práve tento
materiál najlepšie osvedčil na ručné
opeľovanie. Uvedená metóda sa v Shirongu
postupne cibrila už v roku 1980, keď v tejto
oblasti zmizli všetky včely (vtedy sa tomu vo
svete nevenovala veľká pozornosť!) - dlho
pred všeobecným kolapsom...
Dnes som nasadená na poli 748. Koľko
skupín v skutočnosti existuje neviem.
Pracujeme tesne vedľa seba, premiestňujeme
sa spoločne zo sadu do sadu. Len v našom
malom byte máme s manželom a trojročným
synčekom pár hodín sami pre seba...
Je ticho. Počas práce sa nesmieme rozprávať.
Zrazu sa z blízkeho lesa ozvalo bzučanie,
osamelá mucha preletela neďaleko okolo
nás. Ojedinelý zážitok. Ani vtákov som už
dlhé dni nevidela ani nepočula...
Dvaja mladí muži zo stravovacej jednotky
nám priniesli misky s jedlom. Tentokrát
bolo do ryže vmiešaných pár kukuričných
Zpravodaj 6/2017
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zrniek. Ako vždy, jedlo bolo slané, ochutené
umelo vyrobeným čili a sójovou omáčkou.
Mäso sme už dlho nejedli. Vypestovanie
krmiva pre dobytok bolo spojené tiež
s veľmi veľkou námahou. Aj tieto rastliny
museli byť ručne opeľované. Moja miska
bola prázdna skôr, ako som bola nasýtená,
a tak som vstala a odniesla ju do zberného
koša. Bola som taká unavená, že som telo
ledva ovládala, prestupovala som z nohy na
nohu. Moje nohy boli stuhnuté s pocitom,
že sa mi v nich hemžia mravce, pretože som
musela na strome tráviť celé hodiny, dni,
mesiace v nehybnej pozícii...
Chodníkom sa k nám blížili deti. Neboli
staršie ako osem rokov. Všetky deti ako
aj my, mali oblečené syntetické béžové
pracovné šaty. Šli v pároch, vždy väčšie
staršie dieťa viedlo menšie a dávalo naň
pozor. Deťom práve skončila škola, ak sa to
vôbec školou nazvať dalo...
Učili sa trochu písať, čítať a hlavne dlho
ticho sedieť. V opatrovacom ústave si cibrili
jemnú motoriku, od troch rokov viazali
koberce. Malé prstíky sa vynikajúco hodili
na výrobu rafinovaných vzorov, ako aj na
prácu vonku - na poliach. Osemročné deti
na tomto mieste! Denno-denne, stuhnuté
malé telíčka na vetvách stromov. Ani detstvo
im nebolo dopriate...
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Peking, rok 2098
... bola som jediná návštevníčka vo veľkej
jedálni. Jedálny lístok: opražená ryža poliata
sójovou omáčkou. Na uliciach tiež nebolo
veľa ľudí. A celé štvrte boli ľudoprázdne.
Obyvateľstvo nasilu premiestnili niekde
na vidiek... Všetko bolo iné, ako som mala
v spomienkach z detstva pri návšteve
veľkého mesta. Hlučné, pulzujúce mesto
neexistovalo. Väčšina domov bola prázdna,
na uliciach panovalo ticho, hromadná
doprava bola obmedzená ...
Sedím v opustenej knižnici. V knihách,
starých novinách, filmoch hľadám odpoveď
na pálčivé otázky: Ako mohlo vôbec dôjsť
k tomuto celosvetovému kolapsu?
Robili sa predsa rôzne výskumy, imkári
poukazovali na masový úhyn celých kolónií.
Boli vedci, politici, inštitúcie, obyčajní ľudia,
ozaj bezmocní zabrániť tejto katastrofe?
Kto je zodpovedný za toto zlyhanie, ktoré
malo také ďalekosiahle, katastrofálne účinky
na celé ľudstvo? Či veľké koncerny, alebo
jednotlivci sa z pohodlnosti riadili podľa
hesla "mňa sa to predsa netýka, ja to aj tak
ovplyvniť nemôžem"!?
foto: pixabay.com, Myriams-Fotos
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Ako všetko so všetkým súvisí.
Strhujúco a dojemne rozpráva Maja Lunde o strate a nádeji, o spolužijúcich generáciach a neviditeľnom zväzku medzi dejinami ľudstva a dejinami včiel. Kladie niekoľko
nástojčivých otázok nášho času: Ako zaobchádzame s prírodou a jej plodmi? Akú
budúcnosť zanecháme našim deťom? Za čo sme ochotní bojovať?
"Po prečítaní tohto nórskeho medzinárodného bestseleru od Maji Lunde, sa budete ešte
dlho zamýšľať nad touto problematikou"
Trender-Avisa
Masové úhyny včiel šokovali Ameriku
Pravda.sk. rok 2007
Americkí včelári sa od začiatku jari nevedia
prebrať zo šoku. V celej krajine masovo hynú
včely. Úle plné medu zostávajú prázdne,
včelstvá miznú bez stopy. Tento kolaps
dostal meno "Colony Collapse Disorder CCD, slovensky Syndróm kolapsu včelstiev".
Ihneď sa objavilo niekoľko teórií, ktoré
mali vysvetliť, prečo včelstvá hynú a miznú
nevysvetliteľným spôsobom.
Pandémiu mali vraj spôsobiť mobilné
telefóny, geneticky zmenené rastliny,
kilometrové monokultúrne pestovanie
plodín, roztoče, jedovaté postreky proti
hmyzu, chorobám, či klimatické zmeny.
Žiaden faktor ale nebol presvedčivo
dokázaný.
Hynutie včiel v USA vzrušilo celý
svet. V krajine, ktorá najviac využíva
v poľnohospodárstve supertechnológie,
sa totižto chovajú včely úplne inak ako
v konzervatívnej Európe. Kým na starom
kontinente je včelárstvo čoraz viac koníčkom
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ako podnikaním, Američania ho premenili
na tvrdý biznis.
Einsteinovo varovanie ožilo
Typický americký včelár je kočovník, ktorý
preváža svoje včelstvá na kamióne z jedného
amerického štátu do druhého (pre včely
je to veľký stres). Netrpezlivo naň čakajú
ovocinári aj pestovatelia repky, pretože včely
sú skvelé opeľovače, zaručujúce farmárom
vysokú úrodu. Užitočnosť včiel majú v USA,
kde nie sú pôvodným hmyzom lepšie
zrátanú ako kdekoľvek inde na svete.
Rok čo rok sa vydá tritisíc kamiónov
aj s prívesmi z celej Ameriky na cestu do
Kalifornie a privezú 1,5 milióna včelých
úľov do Central Valley. Včely vykonajú
pre farmárov extrémne dôležitú prácu.
Nevyprodukujú len med, ale zároveň opelia
mandľové stromky pre rozmach priemyslu.
Je pravdepodobné, že práve tu sa zdravé
včely nakazia od chorých, dochádza k rôznej
kombinácii parazitov, ktoré následne
vyvolávajú vírusové ochorenia.

Zpravodaj 6/2017

Zajímavosti

Keď istý kalifornský včelár pri pravidelnej
kontrole svojho včelstva otvoril úle a zistil,
že polovica zo sto miliónov včiel je fuč,
myslel, že sa ocitol v zlom sne. Lenže to
isté sa prihodilo aj desiatkam jeho kolegov
v polovici amerických štátov. V šoku neboli
len včelári, ale aj farmári.
V tej chvíli si mnohí Američania spomenuli
na výrok slávneho fyzika Alberta Einsteina,
ktorý ešte v polovici 50. rokov minulého
storočia upozorňoval, že do štyroch rokov
po tom, čo zahynie posledná včela, zahynie
aj ľudstvo.
Einstein bol, pravda, fyzik a matematik.
A jedna z teórií, ktorá rýchlosťou blesku
dorazila aj do Česka, kde na začiatku
minulého storočia objaviteľ teórie relativity
pôsobil, hovorila o tom, že za záhadným
hynutím včiel môžu byť mobilné telefóny.
Tobôž keď špecialistka na ekológiu hmyzu
May Berenbaum z University of Illinois,
citovaná agentúrou Reuters, uviedla,
že "niečo ruší orientačný zmysel včiel".
Kočovné včelárstva nie sú mobily
Českí včelárski odborníci sa však vzápätí
z tejto hypotézy vysmiali. Rýchlo vystopovali, že pri preklade článku z novín The independent si prekladatelia pomýlili "mobile
apairy" kočovné včelárstva s mobilnými
telefónmi...
Ďalšie podozrenie masového hynutia včiel
je "varroatóza". Varroa destructor je roztoč, ktorý napadol americké včelstvá aj
Zpravodaj 6/2017

v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Tento parazit cicia včelám miazgu a šíri
medzi nimi rôzne vírusové ochorenia.
Niekedy hynú včely aj preto, že tesne pred
zazimovaním príroda poskytla včelám
z rastlín medovicu, ktorá v zime skryštalizuje. Včely z nej dostanú hnačku a hynú.
Neumierajú v úli, ale vonku v prírode.
Návrat do lesa?
V jednom sa však všetci odborníci aj praktickí včelári zhodujú. Príroda, z ktorej vzišiel
aj človek, je na začiatku 21. storočia narušená ľudskou činnosťou viac ako kedykoľvek
predtým. Akoby posledných tridsať rokov
časť ľudstva neúnavne pracovala na tom,
ako zahnať včely naspäť do lesov. Odtiaľ ich
človek vyviedol v sedemnástom storočí, keď
sa mu nechcelo zbierať med z bútľavých lesných stromov a začal ich chovať v blízkostí
svojich obydlí.
Mnohí sa boja včiel, pretože pichajú žihadlá.
Lenže na včelí jed je alergické len jedno
promile obyvateľstva, teda jeden z tisícky.
Ľudia sa musia k prírode aj včelám správať
menej majetnícky. Príroda nás nepotrebuje,
ale my potrebujeme prírodu! Súčasný
aj budúci život na planéte je bez včiel len
ťažko predstaviteľný.
Aj bežní záhradkári vedia, že včely
sú dôležitými opeľovačmi a ich prácu
plne nenahradia ani iné druhy hmyzu,
ani prírodné živly (napríklad vietor).
Rastliny, ktoré potrebujú takýto postup
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na to, aby bohato zarodili, nepatria medzi
potraviny, ktoré sú pre nás životne dôležité,
čiže hladomor z tohto dôvodu ľudstvu
nehrozí. Ide skôr o tzv. luxusný tovar: ako
maliny, čerešne, mandle, káva...

v Česku zlá: z predchádzajúcich 8063 ton
produkcia medu klesla zhruba o polovicu.
A kvalitného medu bude stále menej. Prežité
včelstvá sú oslabené a nie sú schopné využiť
jarné zdroje znášania.

Každá tretia porcia jedla je však výsledkom
neúnavného opeľovania rastlín včelami.
Ich význam ako opeľovača nie je o nič
menší ak nie väčší ako prínos v podobe
medu - vynikajúceho prírodného sladidla
a lieku zároveň, či celého radu iných liečiv
odvodených z včelích produktov.

Ázijské sršne ohrozujú Švajčiarské včely
Aargauer Zeitung 5/2017

Najväčší masaker včiel v českých dejinách
Lidové noviny.cz, rok 2015
Z celej zeme prichádzajú správy, že minuloročné teplé počasie premnožilo roztoča
(klieštik včelí). Tento spôsobuje obávanú
varroatózu. A oslabené včely potom kosia
aj iné choroby. Z niektorých častí Česka sú
hlásené až deväťdesiat percentné straty a
masívny úhyn včiel dosahuje výšku z roku
2008. Bežné zimné straty sa pohybujú okolo
10%. Masívny úhyn včiel zažili českí chovatelia na prelome rokov 2002 a 2003 a tiež
v rokoch 2007 a 2008.
Najviditeľnejším dopadom úhynu včiel okrem poľnohospodárskeho a emotívneho
aspektu - je úbytok medu, ktorého cena
neustále vzrastá. Už minulý rok bola situácia

Vo Švajčiarsku sa nebezpečne rozmnožuje
nový invazívny hmyzožravý druh: V kantóne Jura chytili rozmnožovania sa schopnú
kráľovnú ázijských sršňov. Dovezený hmyz
žerie veľa užitočných insektov, nevynímajúc
ani včely a iné opeľovače. Dňa 10. 4. 2017
to zverejnil Zväz švajčiarskych chovateľov
včiel. Od roku 2004, kedy bol tento agresívny sršeň prvýkrát videný v juhovýchodnom Francúzsku, sa postupne rozširuje
na ďalšie územia. Minulú jeseň boli tieto
exempláre pozorované len 20 km od švajčiarskych hraníc. Tento rok sa udomácnili
aj vo Švajčiarsku.
"Zakladajúce kráľovné" akú chytili v Jure,
stavia najskôr základný úľ na chránenom,
vzdušnom mieste v malej výške, napríklad na stodolách, šopách, v bútľavých
stromoch. Keď kolónia narastie, presunie
sa celá do vyššie položených miest, najviac
do korún stromov. Pre obyvateľstvo tento
ázijský sršeň nie je nebezpečnejší ako európske druhy.

Články sú preložené voľne, v skrátenej forme a doplnené vlastnými myšlienkami
Text zostavila: Schifferle Jarmila, 5/2017
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Pouliční knihovna
Slyšeli jste již termín „pouliční knihovna“?

P

ouliční knihovna je budka - dřevěná,
nerezová, telefonní, aj., která slouží jako
místo k vypůjčení, sdílení či výměně knih.
K tomu jsou dána jednoduchá pravidla vezmi si knihu a opět ji vrať nebo místo ní
přines jinou knihu. Není potřeba registrace
ani žádných poplatků.
Tato myšlenka se zrodila již v roce 2009
v USA v Houstonu. Todd Bol vytvořil malou
knihovnu zaplněnou knihami na památku
své mámy, která byla vášnivá čtenářka a
knihy milovala.
Tento nápad se rychle rozšířil do celého
světa. V dnešní době takové knihovny najdete i v Česku, na Slovensku či ve Švýcarsku.
Nyní se otevírá nová pouliční českoněmecká knihovna ve Švýcarsku. Slavnostní
otevření proběhne ve středu 14. června 2017
v 15:30 v areálu školy Kopfholz (Schulhaus
Kopfholz, Kopfholzstrasse 2) v Adliswilu
(kantonu Zürich) za účasti zástupců
velvyslanectví České republiky. Přijít však
můžete kdykoli a nějakou z knih si vypůjčit
a přečíst.

Knihovna bude umístěna v těsné blízkosti
školy Kopfholz, kde probíhá jednou týdně
HSK výuka češtiny pro děti s českými kořeny,
a která zařadila přípravu slavnostního
otevření knihovny do svého projektového
týdne. Děti se podílejí na barevném
provedení kovové skříně, na instalaci
výpůjčního řádu, na sbírce knih a děti také
zvolily pro knihovnu její název BUCHbude.
Knihovnu bude možné otevírat ze dvou
stran. V jedné části budou knížky v češtině,
v druhé části naopak v němčině. Čtenáři děti i dospělí - se mohou těšit na více než sto
knih od atraktivních autorů.
Český klub Zürich (ČKZ) daroval
do německé části i několik exemplářů
českých, světově proslulých autorů jako
Karel Čapek, Milan Kundera nebo Bohumil
Hrabal, čímž chce přispět k šíření dobré
pověsti české literatury mezi švýcarskými
čtenáři. Další knížní tituly v němčině byly
darovány školou Kopfholz ve spolupráci
s rodiči místních dětí. České tituly byly
zajištěny ČKZ ve spolupráci s českým
nakladatelstvím Euromedia.

Projekt realizuje spolek Český klub Zürich ve spolupráci s Schule Kopfholz za finanční
podpory MZV ČR. Velký knižní dar pro českou část knihovny věnovalo nakladatelství
Euromedia.
Tisková zpráva na www.ceskyklub.ch, úvodní text a přepis tiskové zprávy: A. Benešová
Zpravodaj 6/2017
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Mladé švýcarské ženy budou od roku 2020
povinny se zúčastnit "informačního dne"
o vojenské službě. Ten je v dnešní době
povinný pouze pro muže, kteří musí zaplatit
pokutu, pokud se v tento den nedostaví.
"Chceme přilákat více žen na vojenskou
službu, státní službu, civilní ochranu a
Červený kříž. Proto budou i dívky povinny
zúčastnit se tohoto informačního dne," řekl
Alexander Krethlow, generální tajemník
vládního vojenského orgánu.
Mluvčí socialistických poslanců Edith GrafLitscher však prohlásila, že je nesmyslné
nutit ženy, které nemají zájem o armádu,
aby se této akce zúčastnily. Armáda by dívky
více přesvědčila k připojení se k armádě,
kdyby se konaly informační akce na školách
nebo školicích institucích.
--Od 17. května 2017 je v oběhu nová
švýcarská bankovka ve výši 20 franků.
Jedná se již o druhou bankovku ze šesti
nominálních hodnot v nové sérii bankovek,
které postupně zavádí švýcarská národní
banka v letech 2016 až 2019.
Každá bankovka v nové sérii popisuje
charakteristiku Švýcarska, ilustrovanou
různými grafickými prvky. Nová
dvacetifrankovka zachovává stejnou barvu
schématu jako předchozí série. Hlavními
motivy na bankovce je ruka, Země a motýli.
Všechny nové bankovky obsahují také
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nejmodernější ochranu proti padělání.
Více informací na www.snb.ch
--V neděli 21. května 2017 zamítlo v rámci
referenda 54,3% voličů v kantonu Bern
navržené finanční prostředky ve výši
105 milionů franků, určené k pomoci
žadatelům o azyl v Bernu a to především
nezletilým bez doprovodu.
Většina peněz by byla věnována na zajištění
vhodného ubytování pro nezletilé žadatele
o azyl bez doprovodu, přijíždějící do
Švýcarska, uvedly zpravodajské agentury.
Bernská kantonální vláda schválila
dodatečné finanční prostředky, nicméně
strana SVP, která iniciovala referendum,
tvrdila, že "luxusní řešení", placené
daňovými poplatníky, bylo zbytečné a že
většina těchto nezletilých bez doprovodu
nejsou děti, ale mladí dospělí.
Podle SEM požádalo ve Švýcarsku v roce
2016 necelých 2 000 dětí a mladých lidí bez
doprovodu o azyl, což je 7,3% z celkového
počtu žadatelů o azyl. Pro srovnání - v roce
2014 to bylo 795 (3,34 procenta).
Z těch nezletilých, kteří přišli v roce 2016,
bylo 63% ve věku 16-17 let, 34% ve věku
13-15 let a 2,5% ve věku 8-12 let. Převážná
většina (83,7%) byla mužská.
Nejvýznamnějšími třemi zeměmi původu
byly Eritrea (850), Afghánistán (352) a
Somálsko (247).
Text: Adéla Benešová
Zpravodaj 6/2017
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Český úspěch pokračující dál ze Švýcarska
TASCHKA: Síť doby
1923 do 1961

Ú

spěšný příběh první nákupní síťovky
počal okolo roku 1923, poté co
Vavřín Krčil zbankrotoval. Předtím Vavřín
Krčil, obchodník z oblasti Žďáru, prodával
s velkým úspěchem po celém světě jeho
vynález: síťku na vlasy pro ženy. A to do té
doby, než se ženský svět zase jednou rozhodl
změnit módní trend účesů, a ten zněl: krátké
vlasy. Se zkrácenými vlasy se razantně
zkrátil i obchodní obrat jeho sítěk. S hrůzou
vstávajícími vlasy na hlavě přemýšlel Vavřín
Krčil o své budoucnosti, až dostal geniální
nápad, který nebyl vůbec přitažený za
vlasy. Proč nevyužít síťovou technologii na
něco jiného? Pro stejné cílové publikum?
I s krátkými vlasy budou ženy dělat to, co
dělají nejraději: nakupovat.
Tak se zrodila síťovka, jejíž úspěch se stal pro
Vavřína Krčila jeho největším obchodním
úspěchem vůbec. Milióny zákazníků na
celém světě – a nejen ženy – si cenily
nesčetných výhod síťovek, a to až do roku
1961, kdy se objevily první igelitové tašky,
které měly na rozdíl od síťovek jeden – ale
pouze pro reklamní průmysl – nejdůležitější
aspekt: možnost potisku. I když to byla pouze
jediná přednost vůči síťovkám, dokázalo
společné úsilí rozličných průmyslů již
tenkrát ekologicky výhodný produkt vytlačit
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z trhu, a to ve prospěch ve všech směrech
vůči životnímu prostředí zhoubných
plastikových a papírových tašek.... a síťovka
upadla v zapomnění.
Pár čísel k Vaší informaci:
Ve Švýcarsku se spotřebuje denně
660´000 jednorázových igelitek, které jsou
v průměru upotřebeny 25 minut a poté
končí v popelnici nebo přímo jako odpad
v přírodě. To je 240 miliónů jen v jednom
roce! Celosvětově se vyrobí, a poté vyhodí,
na celé zeměkouli ročně 500 miliard až jeden
bilión jednorázových igelitek. V roce 2015
jich bylo v EU spotřebováno 95,5 miliard.
Od této chvíle až do věčnosti
Naštěstí je v povaze dobrých nápadů, že
se nenechají potlačit. S ohledem na globální
problematiku s plastikem, vyrábí švýcarská
firma Taschka Switzerland AG od roku
2015 ekologicky smyslnou a nejpohodlnější
alternativu k plastikovým, papírovým a
bavlněným taškám: TASCHKA.
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TASCHKA je nová, 100% recyklovatelná,
ekologická síťovka s dlouhou životností a
tím mnohem šetrnější k životnímu prostředí
než všechny igelitky, papírové nebo bavlněné

tašky. Za normálního používání nahradí až
500 igelitek a lze ji prát při teplotě 40 °C.
Další její výhody jsou:

je lehká a silná - váží jen 28g, ale i přesto unese 1.250 krát svou vlastní hmotnost - až
▶
35 kg hmotnosti
▶
je malá i velká - zmačkaná a fixovaná gumičkou má objem 1 dl, ale vejde se do ní
350 krát její vlastní objem - až 35 litrů
▶
je flexibilní - vždy se roztáhne jen na velikost, jakou množství nákupu vyžaduje a
jeho hmotnost se ideálně rozmístí tak, že má člověk pocit, že nese menší váhu
▶
má speciálně navržená ucha (vzory chráněné zákonem), díky kterým nedochází
k bolestivému zařezávání uch do dlaní či nepříjemnému pocení rukou
Více informací a fotografií lze nalézt na internetu: www.taschka.net nebo své dotazy
volejte na telefonní číslo 041 710 00 07.

Text a foto: Jaroslava Berger
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Slovenčina moja........

S

lováci sú hrdí na svoj jazyk. V histórii
bojovali hrdo a tvrdo za jeho zachovanie.

O slovenčine sa hovorí:
- je esperantom všetkých slovanských jazykov, lebo používatelia iných slovanských
jazykov ju vnímajú ako najzrozumiteľnejší
jazyk
- je ľúbozvučná, lahodne znejúca - nuž
potešte svoje ucho a pokúste sa vysloviť
napríklad slová: čučoriedka (borúvka),
jamôčka, guľôčka, cencúľ (rampouch),
žubrienka, ľaľa, žliabok, žriebätko, šúpolie,
mašlička, .....

- sem-tam je aj jazykolamná v slovách, ktoré
sú zhlukom spoluhlások a ich výslovnosť
potrápi nejedného nadšenca, ktorý sa chce
naučiť po slovensky: zmrzlina, štvrtok,
vlhký, ogrgeľ, krk, stĺp, mrmlať, strčiť, krst,
prsty, vrch, žlč, šťuka, blcha .....
Ale slovenčina má v slovnej zásobe aj veľa
prevzatých slov z iných jazykov. Preberanie
slov z iných jazykov je neustály proces, ktorý
je odrazom doby, v ktorej žijeme. A tak
používame v našej reči internacionálne a
európske slová, ktoré sme prevzali z klasickej latinčiny či gréčtiny. Porozumie ich tak
Švajčiar ako aj Slovák:

lateinisch

schola

oleum

monachus

crucis

altare

claustrum

slowakisch

škola

olej

mních

kríž

oltár

kláštor

tschechisch

škola

olej

mnich

kříž

oltář

klášter

deutsch

Schule

Oel

Moench

Kreutz

Altar

Kloster

englisch

school

oil

monk

cross

altar

cloister

Mnohé prevzaté všetkým zrozumiteľné
slová sa udomácnili vo všetkých jazykoch
a súvisia s vynálezmi našej doby: telefón,
motor, kino, rádio, alkohol.... Rovnako
rozumieme v našom európskom priestore
slovám, ktoré pochádzajú zo spoločného
základu indoeurópskych prajazykov,
napríklad: matka, sestra, brat, mlieko, víno,
olej....
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To, že slovenčina bola v intenzívnom kontakte s nemčinou, dokazuje prítomnosť
nemeckých slov v slovnej zásobe spisovnej
slovenčiny, ale najmä v dialektoch. Tieto
slová priniesli na Slovensko kedysi dávno
nemeckí a švajčiarski remeselníci, baníci a
obchodníci.

Napísala: Mgr. Katarína Pankuchová, Phdr.
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Autorka článku Mgr. Katarína Pankuchová, Phdr. vyučuje technickú nemčinu a
slovenčinu ako cudzí jazyk zahraničných študentov na Žilinskej univerzite v Žiline.
Je aj prekladateľkou textov z nemčiny do slovenčiny a naopak. Odborne sa zaoberá
problémami textovej lingvistiky.

***
Letem Českem
Květen – měsíc české vládní krize
Dominující politickou událostí posledního měsíce se v České republice stala vládní
krize, která zatím nejvíce ohrozila stabilitu
vlády premiéra Bohumila Sobotky, fungující od posledních sněmovních voleb v roce
2013.
Rozbuškou krize se stalo podezření, že vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš
jednal v minulosti ve svém podnikání způsobem, který by mohl být kvalifikován jako
obcházení daňových zákonů, když nakupoval tzv. korunové dluhopisy své tehdejší
firmy Agrofert. Andrej Babiš svůj postup
obhajuje jako plně legální a zdůrazňuje,
že je to o událost z doby, než vstoupil do
politiky. Opoziční strany i vládní sociální
demokraté ho ovšem tvrdě kritizují a zdůrazňují, že podezření je zvlášť alarmující,
když se jedná o ministra, který má na starosti výběr daní do státní pokladny.
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Poslanecká sněmovna proto na jaře hlasy
opozice i vládních sociálních demokratů a
lidovců přijala usnesení, v němž vicepremiéra Andreje Babiše vyzvala, aby do konce
dubna své problematické daňové případy
vysvětlil. Usnesení zavázalo sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotku,
aby v případě, že Andrej Babiš vysvětlení neposkytne, „jednal“. Po veřejné slovní
přestřelce mezi Sobotkou a Babišem zaslal
ministr financí předsedovi Poslanecké sněmovny dopis, v němž zopakoval svá tvrzení,
že se ničeho nelegálního ani nemorálního
nedopustil.
Premiéru Sobotkovi předložené vysvětlení
nestačilo a rozhodl se v prvním květnovém
týdnu sáhnout k překvapivému kroku, kdy
nenavrhl odvolání ministra financí Babiše
z vlády, ale oznámil na tiskové konferenci
4. května, že podá demisi celé vlády. Svůj
tah zdůvodnil tím, že nechce z Andreje
Babiše učinit politického „mučedníka“,
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který by argumentoval, že byl z vlády vyhozen, protože si to přáli jeho političtí rivalové
ze sociální demokracie. Sobotka místo toho
oznámil, že raději odejde celá vláda, protože
není možné Českou republiku poškozovat
Babišovou daňovou aférou.
Na tento krok přišla neméně překvapivá
reakce z pražského Hradu. Prezident
Zeman prostřednictvím svého mluvčího
oznámil, že se demisí vlády bude zaobírat
až po návratu ze státní návštěvy v Čínské
lidové republice. V prezidentově okolí a pak
přímo od něj se začala šířit teorie, že demise
premiéra neznamená odchod celé vlády,
jak tomu bylo na základě ústavní tradice
rozuměno dosud, ale je možné demisi
premiéra přijmout jako jeho čistě osobní
krok, po němž bude celá vláda fungovat
dále, jen s jiným premiérem.

Na premiéra s holí
V reakci na to se odehrála asi nejvyhrocenější situace celé krize, kdy premiér
Sobotka oznámil, že následující den přijde
k prezidentovi podat demisi, ale po jednání
své strany tento krok odložil a vydal se na
Pražský hrad pouze informovat prezidenta
o postoji sociální demokracie. Prezident ho
přivítal jako by přišel podat demisi, chladně
mu poděkoval za vykonanou práci a kritizoval ho, že stále mění své postoje. Symbolem
tohoto incidentu před běžícími kamerami
se stal moment, kdy prezident překvapenému premiérovi ukazoval místo, kam se má
postavit k mikrofonu, svou holí. Premiér
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se pokusem ponížit ho v přímém přenosu
nenechal vykolejit a na Zemanovu kritiku
klidně, ale tvrdě reagoval.
Další den premiérova sociální demokracie
oznámila, že bude reagovat na fakt, že prezident nechce přijmout premiérovu rezignaci jako demisi celé vlády, jak bylo dosud
běžné. ČSSD se proto rozhodla, aby premiér
Sobotka nepodal svou demisi, ale pouze prezidentovi navrhl odvolání Andreje Babiše
z pozice vicepremiéra a ministra financí.
Opoziční strany ODS i TOP 09, stejně
jako komunisté reagovali požadavkem na
vypsání předčasných voleb, což ale strany
dosavadní koalice odmítly s tím, že
do řádného termínu voleb již chybí jen
několik málo měsíců.
Prezident Zeman se následně nechal slyšet,
že Andreje Babiše neodvolá, protože by to
bylo porušení koaliční smlouvy mezi ČSSD,
ANO a KDU-ČSL. Byl za to okamžitě silně
kritizován, protože se všichni ústavní
právníci shodli, že česká ústava pro tento
případ nezná jiný postup, než že prezident
vždy odvolá ministra, jehož odchod z vlády
premiér navrhne. Zemanova nechuť odvolat
Babiše z vlády v této situaci vedla k dalšímu
vyhrocení krize, a dokonce v reakci na
to část senátorů začala konat přípravy
pro podání ústavní žaloby na prezidenta,
která se předkládá ústavnímu soudu,
pokud je podezření, že hlava státu spáchala
vlastizradu nebo závažně porušuje ústavu.
Výsledkem takového řízení před ústavním
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soudem může být odvolání prezidenta
z funkce. V několika českých a moravských
městech demonstrovalo několik tisíc občanů
proti politice údajného mocenského paktu
Zeman/Babiš.
V nastalé situaci, kdy sociální demokraté
nechtěli ustoupit ze svých pozic a začalo
se spekulovat, že premiér by mohl odvolat
z vlády všechny ministry Babišova hnutí
ANO a dovládnout do říjnových voleb
v čele menšinové vlády, hnutí ANO změnilo
postoj, že Andrej Babiš z funkce neodejde
a navrhlo za něj náhradníka. Jako první
vybralo dosavadní Babišovu náměstkyni
z ministerstva financí Schillerovou, kterou
premiér Sobotka odmítl pro přílišné spojení
s Babišem a kvůli obavě, že by ani ona v čele
rezortu nepřispěla k vyšetření Babišových
daňových případů.
Vše při starém, ale bez Babiše
Hnutí ANO sice po odmítnutí Schillerové
hrozilo možným odchodem z vlády,
ale nakonec navrhlo dalšího kandidáta

– poslance za ANO Ivana Pilného, který byl
v minulosti manažerem společnosti
Microsoft. Toho Sobotka akceptoval a
prezident republiky 24. května odvolal
z vlády Andreje Babiše a nově jmenoval
ministrem financí Ivana Pilného. Novým
vicepremiérem se pak stal dosavadní ministr
životního prostředí Brabec.
Tím minimálně prozatím vládní krize
skončila, ale lze očekávat, že startující
volební kampaň před sněmovními volbami, které prezident Zeman vyhlásil na
20. a 21. října, bude velmi divoká. Ve vládě
zbývá ještě obsadit jedno místo, protože
rezignaci na svůj post k 31. květnu podala
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová. Reagovala tím na to,
že byla do vazby vzata její náměstkyně, která
měla podle obvinění manipulovat společně
s předsedou Fotbalové asociace Peltou přidělování dotací ve sportu.
České politické jaro bude zřejmě pěkně
horké.

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Vystudovaný politolog na Univerzitě Karlově přednáší nyní
problematiku politických stran a voleb, stejně jako politickou geografii
a evropská studia na soukromé Vysoké škole Cevro Institut v Praze.
Jako stálý externí spolupracovník redakce téměř každý týden přispívá
do časopisu Reflex. Je autorem vědecké publikace o evropských
politických stranách a řady dalších odborných článků. Často
komentuje politické události doma i v zahraničí v dalších médiích,
včetně České televize. Je také členem České vexilologické společnosti.
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Zemřel světoznámý dirigent Jiří
Bělohlávek

D

irigent světového formátu, velký profesionál a mimo jiné i držitel řádu
Britského impéria Jiří Bělohlávek po dlouhé těžké nemoci zemřel v noci na čtvrtek. Bylo mu 71 let.

Za svou kariéru spolupracoval s mnoha
významnými světovými orchestry. Patří
k nim například Berlínská filharmonie,
Bostonský symfonický orchestr nebo
Newyorská filharmonie, šest let vedl symfonický orchestr BBC. Poslední čtyři sezony
působil jako šéfdirigent České filharmonie.
Tu změnil od základů, jak říká její generální ředitel David Mareček: „To, že se v roce
2012 vrátil do pozice šéfdirigenta, bylo pro
orchestr takové polití živou vodou, protože s ním se podařilo vrátit na všechna světová podia, od Suntory Hall v Tokiu až po
newyorskou Carnegie Hall.“
Podle jeho názoru také vrátil orchestru jeho
vnitřní život a muzikantům hrdost na to,

že jsou čeští filharmonici a že mohou takto
reprezentovat svoji zemi.
Pracoval velmi poctivě a přesně. „Vyžadoval,
aby každá skladba byla velmi pečlivě,
profesionálně nastudovaná, ale na koncertě,
hlavně v posledních letech, dával hodně
průchod emocím. Tím, jak věřil svým
hudebníkům a oni jemu, se krásně snoubila
pečlivá příprava a tvoření pod dojmem
okamžiku na tom kterém koncertě,“
vzpomíná Mareček.
Výrazně tíhnul k české hudbě, kterou propagoval, ale jako většina velkých muzikantů
měl v oblibě i toho autora, kterého zrovna
dirigoval.
Autor: Věra Štechrová, 1.6.2017
Český Rozhlas, www.rozhlas.cz

Fotografie: Jiří Bělohlávek, autor: Česká filharmonie
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Spišský hrad
Čo majú spoločné americké filmové ocenenie Oscar a Spišský
hrad, alebo kurz podnikania z 15. storočia.

A

k ste videli film Dračie srdce, ktorý
natočil svetoznámy režisér Rob Cohen,
tak ste videli nad hradom 20-metrového
lietajúceho draka. Presnejšie, nad Spišským
hradom. A práve tento film si vyslúžil
nomináciu na Oscara za najlepšie vizuálne
efekty. A hrad takto spoznávajú filmoví
diváci na celom svete.
Malebné kulisy zaujali viacerých svetoznámych tvorcov , hrad môžeme vidieť napríklad vo filme Lev v zime s herečkou Glenn
Closeovou alebo vo filme Posledná légia,
kde účinkovali Colin Firth a Ben Kingsley.
Hrad je pekné slovo, ale dnes je z neho už
síce najrozsiahlejšia a prenádherná, ale, žiaľ,
zrúcanina. Prvá písomná zmienka o hradnej
existencii pochádza z roku 1113, kedy bol
sídlom župy. Vlastnili ho najznámejšie rody,
ako napr. rod poľského kráľa Kolomana,
v roku 1442 ho obsadilo vojsko Jána Jiskru
v službách Ladislava Pohrobka, v roku 1446
ho získali Zápoľskí , v roku 1531 ho dostali
do daru od cisára Ferdinanda I. Thurzovci,
po ich vymretí patril až do roku 1945
Čákyovcom. V tom čase to už bola len
ruina, pretože v roku 1780 ho zničil požiar.
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Prečo kurz podnikania z 15. storočia?
Lebo Spišský hrad obsadil v roku 1442 Ján
Jiskra. Potreboval peniaze na ďalšie výpady,
tak ho dal do zálohy Jurajovi Turzovi
za 2 130 zlatých. Ale aj Turzo potreboval
peniaze a po ôsmich rokoch držby ho
za 4 200 zlotých predal Imrovi Zápoľskému.
Hoci nikto do hradu nič neinvestoval, jeho
cena vzrástla za 8 rokov o takmer 100%.
Tomu by sme dnes povedali „business“!
Darmo, z histórie sa stále máme čo učiť!
Čo by to bol za hrad, keby sa s ním nespájali
žiadne tajomné báje a povesti. Tak čože je
to v tomto prípade? Tu sa spomína povesť
o bezrukej Hedvige.
Kastelánovi Spišského hradu sa narodila
dcérka Barborka. Bolo to zdravé a čulé
dieťa, avšak mama sa po pôrode pobrala
na druhý svet. Kastelán musel nejako
vyriešiť situáciu a tak zavolal na hrad sestru
Hedvigu, aby sa o dieťa postarala. Hedviga
však prišla z kráľovského dvora, kde bol
život plný plesov, osláv a zábaviek. Dieťa
do týchto činností nebolo zaradené. A tak
sa o malú Barborku teta vôbec nestarala.
Na neďalekom Ľubovnianskom hrade
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Fotografie: Spišský hrad, pixabay.com - katkaZV

vládol pán Mikuláš, úlohou ktorého bolo
strážiť obchodné cesty do Poľska. Toto však
milý pán zamenil za lúpežnícke výjazdy
a obohacovanie sa na vlastný prospech.
Kráľovi sa to donieslo a spišskohradský
kastelán dostal úlohu Mikuláša zlapať a hrad
obsadiť.
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Ale Mikuláš nebol žiadne neviniatko,
keď videl, že kráľ ho ide zbaviť majetku
aj života, dal uniesť malú Barborku
a keď kastelán s vojskom zaútočili,
postavil sa na hradby s Barborkou
v rukách so žiadosťou, aby vojsko
odtiahlo, lebo dieťa zhodí do hradnej
priepasti. Lenže kastelán vydal rozkaz
na útok a zloduch Mikuláš zhodil
dieťa z hradieb, kde zahynulo. Zúfalý
otec rozsekal Mikuláša na kusy,
Ľubovniansky hrad obsadil a vrátil
sa nešťastný domov. Tu našiel Hedvigu a
preklial ju, aby jej odpadli ruky, ktorými
mala ochraňovať nevinné dieťa. Hedviga sa
pomiatla a skočila z hradieb do priekopy.
Odvtedy vraj chodí po nociach po múroch
žena bez rúk, narieka, slzy jej tečú prúdom
po tvári na odev, ale ona si ich neutiera,
nemá čím, nemá ruky.
V posledných rokoch zažíva hrad rekordné
návštevnosti – najvyššie za jeho 900-ročnej
histórie. Právom patrí k najfotografovanejším a najnavštevovanejším na Slovensku.
Najlepšia skúsenosť je však osobná skúsenosť. Tak vyskúšajte, či je naozaj taký
krásny....

Text: Jarmila Baculíková
Literatúra: Pavol Škubla: Hrady, zámky
a kaštiele Slovenska – história, povesti,
legendy a zaujímavosti
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

Kde

14.06.2017 v 15:30

Nová pouliční knihovna

Adliswil - kanton Zürich,
(půjčení knih zdarma)
www.ceskyklub.ch

17.06.2017 od 17:00

Opera pro všechny

Zürich, vstupné zdarma
www.zuerich.com

22. - 25.6.2017

30. Eidg. Jodlerfest

Brig-Glis
www.jodlerfest-brig.ch

do 30.06.2017

Zápis do České školy na školní rok
2017-18

škola Kopfholz, Adliswil
www.ceskyklub.ch

29.06.-09.07.2017

Streed Foof Festival

Zürich, vstupné zdarma
www.zuerich.com

05.07.2017

Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

Česká republika, Slovensko

06.07.2017

Den upálení mistra Jana Husa

Česká republika

06.07.2017

Pouť k Husovu kameni

viz oznam na str. 3

06.-08.07.2017

Estival Jazz Lugano

Lugano, www.estivaljazz.ch
vstup zdarma

12.-15.07.2017

Gurten Festival

www.gurtenfestival.ch

21.-23.07.2017

Alphorn Festival

Wallis
nendazcordesalpes.ch

28.-30.07.2017

Gauklerfest Interlaken
mezinárodní pouliční vystoupení
akrobatů, komediantů, žonglérů aj.

Interlaken
www.gauklerfest-interlaken.ch
vstupné zdarma

01.08.2017

Švýcarský národní den

Švýcarsko

10.-12.08.2017

Buskers Bern Street Music Festival

Bern, vstupné zdarma
www.buskersbern.ch

Budou se u Vás konat zajímavé akce? Sdělte nám je e-mailem či telefonicky (viz. Impressum).
Děkujeme.
Zpravodaj 6/2017
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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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Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je 5 dní
před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu,
nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc),
textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa
je uvedena v Impressum.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě v rozlišení
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a to
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením
autora. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem,
prosím, informujte o tom redakci.
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je
nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu.
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.
V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod.
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada,
která si vyhrazuje právo na krácení a stylistickou
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován
honorář.
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